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Em cumprimento à determinação da Anvisa, agência estadual determinou a retirada de 75 tipos do produto das prateleiras. Página 6

Agevisa divulga nova relação de chás proibidos

Palmeiras e Chelsea 
decidem, neste sábado, 

o Mundial de Clubes
Nos Emirados Árabes, a partir das 

13h30 (horário de Brasília) ingleses 
e brasileiros voltam a decidir um 
título mundial pela quinta vez, mas 
retrospecto aponta para um empate. 
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PB é referência nacional em 
solidez fiscal e transparência

reconhecimento

Rankings da CGU e do Tesouro tornam estado atrativo para negócios e dão garantia a novos investidores. Página 13

n  “(Mário Glauco di Lascio) Está aí 
um homem que encerra o curso dos 
seus dias sem nos sugerir a ideia 
de morte e sim a de completudes”.

Gonzaga Rodrigues
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n  “A Gruta do Pinga é um 
aprazível lugar formado por blocos 
sobrepostos formando galerias e 
pocinhos de onde milagrosamente 
brota um veio d’água”

Thomas Bruno Oliveira 
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Estado tem queda 
em ocupação de 
leitos de Covid-19 
pelo terceiro dia

Desembargador 
paraibano 
compõe lista 
tríplice para TST

Levantamento da Fio-
cruz mostra que variante 
Ômicron foi predomi-
nante na Paraíba entre 
amostras sequenciadas 
no mês de janeiro.
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Wolney de Macedo 
Cordeiro, do Tribunal 
do Trabalho da Paraíba, 
disputa vaga aberta com 
a aposentadoria do mi-
nistro Alberto Bresciani.
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FEVEREIRO ROXO
MÊS DE VISIBILIDADE PARA O LÚPUS, 
ALZHEIMER E FIBROMIALGIA.

A COMUNICAÇÃO
SALVA VIDAS

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

535.481

27.291.515

403.244.280

9.914

637.232

5.777.952
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

--------

376.465.079

10.315.771.172

389.239

23.568.213

------------

RECUPERADOS

80 anos sem 
Epitácio Pessoa

Foi em 13 de fevereiro de 
1942 que o Brasil e a Paraíba, 

em especial, perderam um 
personagem 

histórico que tanto 
ocupou espaços 
públicos como 

político. 
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Celebrada no Festival de Música da Paraíba 
deste ano, Rainha do Xaxado tem memorial 

contendo LPs raros na Rádio Tabajara 
aberto à visitação. Página 9

Marinês é da 
nossa gente



Há algum tempo, sobretudo nos últimos três anos, está em curso um 
movimento que não se dispersa. Movido por uma intenção indomável, 
tal qual uma fera insaciável, por que ninguém contém o seu ímpeto, 
esse movimento atua para flexibilizar regras que regulam a aprovação 
de agrotóxicos no país. Em que pese parecer uma classificação severa e 
nonsense, devido ao seu sentido irrazoável, podemos dizer que é uma 
espécie de sede pelo veneno. 

Nesta semana, em aprovação pela maioria dos parlamentares da 
Câmara dos Deputados – 301 votos a 150 –, o Projeto de Lei nº 6299/02 
conseguiu 50% da chance de se tornar nova regra nesse segmento 
cujas façanhas comerciais, por vezes, terminam por encontrar brechas 
legislativas que amenizam ou dissimulam a ideia de extrema toxidade 
inerente à química dos produtos. Esse propósito, aliás, encontrou guarida 
na relatoria do deputado Luiz Nishimori (PL), que preferiu usar a palavra 
‘pesticida’ a ‘agrotóxico’, em seu texto. Opção por um eufemismo? É 
questionável se a suposta tentativa de ‘suavizar’ o tema se efetivou. As 
duas expressões, por si só, não contribuem com tal iniciativa. Ambas 
estão galvanizadas à memória coletiva como algo, potencialmente, nocivo 
à saúde humana e ao equilíbrio do planeta, e que, por isso, exige extremo 
cuidado com o seu manuseio.  

Eis a expressão que deveria estar à mente daqueles que lidam com 
as legislações pertinentes ao uso de agrotóxicos: ‘extremo cuidado’. 
Remete à ideia de prudência que se deve ter para evitar que pressões 
mercadológicas se imponham, em detrimento ao rigor da análise ao qual 
tais produtos precisam ser submetidos antes da aprovação para uso. 

A possibilidade de que fabricantes possam ter aceso a licenças 
temporárias, quando os órgãos competentes não cumprirem os prazos 
de avaliação dos produtos, e a concentração do poder decisório do 
Ministério da Agricultura sobre fiscalização e análises dos agrotóxicos 
são vistas como mecanismos que enfraquecem a legislação pertinente ao 
tema. Ou, em outras palavras, promovem um desmonte da regulação dos 
agrotóxicos no país.   

A matéria, em forma de substitutivo, retornará ao Senado para análise 
dos parlamentares. Espera-se que o bom senso prevaleça para que mais 
produtos nocivos à saúde, aspergidos sobre os alimentos, não cheguem à 
mesa dos brasileiros.

Brasil no tronco
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Plantando a esperança
O contexto social que vivemos está mar-

cado por mensagens de medo. Fato! São mui-
tas as inseguranças que tendem a nos deixar 
paralisados, são muitos os problemas sociais 
que afetam a vida do nosso povo e são mas-
sacrantes as ideologias que dividem e cau-
sam medo.  E o que fazer? Como os cristãos 
devem proceder? Jesus sempre levou os dis-
cípulos à compreensão da superação do te-
mor: “Quando ouvirdes falar de guerras e 
revoluções não fiqueis apavorados; é preci-
so que estas coisas sucedam primeiro, mas 
não será logo o fim” (Lc 21, 9). Esta passa-
gem do Evangelho não se propõe a plantar 
o terror, ainda que seja uma advertência so-
bre os últimos dias que precederão o Juízo 
Final. Nosso Senhor quer plantar a esperan-
ça, o Seu Juízo sobre os homens não é reforço 
de maldade e terror, mas chamada à conver-
são, à fidelidade ao Evangelho com firmeza 
nesta vida que temos e ao testemunho rigo-
roso da caridade entre os homens.

O verdadeiro cristão não se aposenta no 
receio do futuro, mesmo quando ele cause 
muitos temores, mas confia no Senhor que 
venceu todos os medos. O trabalho, direito 
de todos, deve ser um lugar de construção 
do mundo novo, aonde o modelo de desen-
volvimento econômico global seja o mais 
justo possível. Para que todos tenham direi-
to a uma vida digna, é preciso que haja uma 
séria avaliação da desigualdade social com 
o objetivo claro de amparar os mais neces-
sitados, acabando com a fome e o desespero, 
que são situação ultrajantes e inadmissíveis 
em um país tão rico como o nosso. Com este 
diagnóstico, é preciso que haja a distribui-
ção de renda, o favorecimento de oportuni-
dades, um crescimento econômico não ex-
cludente e participativo. O que a sociedade 
precisa, com urgência, é de menos corrup-
ção, de uma economia mais justa e parti-
lhada e de reais condições de trabalho para 
todos. As sociedades precisam caminhar 
cada vez mais para um capitalismo inclu-
sivo, como nos pede o Papa Francisco: “Um 
capitalismo inclusivo, que não deixa nin-
guém para trás, que não descarta nenhum 
dos nossos irmãos e irmãs, é uma nobre as-

piração, digna de seus melhores esforços”. 
Ainda nos valendo das palavras do San-

to Padre, ele expõe ao mundo caminhos que 
acredita serem os ideais para um mundo 
mais justo e igualitário. Diz Francisco na sua 
encíclica Fratelli Tutti (todos irmãos): “Cre-
mos que só é possível pensar em desenvol-
vimento aliado ao cuidado da criação, com 
a participação dos empobrecidos nos pro-
cessos de construção das políticas sociais e 
econômicas. Cremos, assim, no desenvol-
vimento humano integral como princípio 
fundamental das mudanças estruturais ne-
cessárias, o qual pressupõe a soberania dos 
povos e a luta nos territórios, e sugere uma 
economia solidária, fraterna, ecológica e de-
mocrática”. 

O mundo novo tão sonhado pelas pági-
nas do Evangelho de Nosso Senhor não é 
uma quimera ingênua de crentes alienados. 
O trabalho, a fidelidade constante ao Evange-
lho, a caridade generosa a todos... são meios 
insubstituíveis para a promoção de socie-
dades mais justas e fraternas. E como bons 
cristãos, inseridos no mundo do trabalho e 
da cultura, não nos isentaremos dessa cons-
trução vital para o futuro da humanidade. 
Pois somos conscientes de que: “É perma-
necendo firmes que iremos ganhar a vida!” 
(Cf. Lc 21,19).

Está aí um homem que encerra o cur-
so dos seus dias sem nos sugerir a ideia 
de morte e sim a de completude. Vi-
veu até onde lhe foi dado cultivar sere-
namente sua visão de mundo e entrar 
com o acréscimo do talento, do novo e 
do exemplo na formação de outros má-
rios e na melhoria urbana da sua cidade. 

Herdou a missão de um renovador da 
cidade da qual se fez natural, o arquite-
to dos arquitetos Hermenegildo di Las-
cio, e acrescentou a esse legado a parte 
que lhe coube, a do menino de Tambiá, 
cercado de belos frontais, de um casa-
rio identificado com a vaidade em voga, 
a arquitetura que o próprio Mário veio 
chamar depois de “arquitetura de alma-
naque”. A casa paterna era um modelo e 
ao mesmo tempo um display da arqui-
tetura em voga.  

Leigo, sem estudo regular, aprendi 
a ler com Mário um pouco da memória 
arquitetônica de uma cidade que soube 
harmonizar, por quase quatro séculos, a 
rua de interior nucleada pela Rua da Sau-
dade e as da metrópole com seus tem-
plos e seus palácios de registro nacio-
nal. Num dos nossos últimos passeios, 
ele já exilado para a restinga litorânea, 
paramos o carro atrás de São Francisco 
e saímos a pé pela Rua de Santa Terezi-
nha, onde começam as cadeiras nas cal-
çadas, daí até se estender para o Parque 
Arruda Câmara. Íamos encontrando a 
quem dar boa-tarde e a quem, do povo, 
o chamava pelo nome. Felicitei-o por 
isso, e ouvi de coração tocado: “E é por-
que você não pôde ouvir das outras ve-
zes, acostumados a perguntar por Niti-
nha. Moraram a vida inteira de casados 
na rua da frente, uma casa funcional lá 
pra dentro sem destoar com as facha-
das tradicionais. Atrás de casa era ou foi 
sempre a Tambiá de Coriolano, ruas de 
casinhas, de gente nas janelas, dona das 
calçadas, conhecendo-se e conhecendo-
nos. Rua de Alagoa Nova, de Aroeira, a 
poucas braças do barroco monumental.  

 Morei mais de vinte anos no Bair-
ro dos Estados, cortando léguas de ruas 

para pegar o ônibus na Epitácio sem ter 
a quem dar um bom-dia ou  receber um 
aceno. 

Arquiteto de visão universal e hu-
mana, era com  Mário Di Lascio que eu 
mais conversava essas coisas./ “Não so-
mos nós apenas que sentimos esse va-
zio” – e mostrou-me um artigo de nin-
guém menos que o construtor do World 
Trade Center, o edifício ainda de pé, e 
ele, da cobertura, tentando avistar a ca-
sinha do homem, mesmo que fosse a do 
bairro judeu do East Side. Dali a mas-
sa de concreto se confundia, no mesmo 
material de cimento e ferro, com a tex-
tura cinza da corrente humana expulsa 
da rua pelo automóvel. 

Não faltou ao registro do jornal o 
acervo de títulos e obras ou projetos que 
a cidade ficou devendo a seu arquiteto. 
Digo “seu” porque era ele sempre o con-
vocado para sugerir ou opinar acerca das 
intervenções oficiais sem ciumeira de 
mestres da mesma área ou do mesmo ní-
vel de competência. Muita coisa, mesmo 
assim, fica fora de foco como seus  cui-
dados efetivos com os órfãos do Jesus 
de Nazaret. É uma instituição do tempo 
de Walfredo Guedes, de Hermenegildo, 
de Rui Carneiro e da devoção de Mário 
Glauco di Lascio. 

Mário Glauco di Lascio 

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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O paraibano Wolney de 
Macedo Cordeiro, desem-
bargador do Tribunal do 
Trabalho da Paraíba, está 
compondo a lista trípli-
ce para preenchimento de 
vaga de ministro destina-
da à magistratura de carrei-
ra, decorrente da aposenta-
doria do ministro Alberto 
Bresciani. É a primeira vez 
que um desembargador do 
TRT13 compõe uma lista trí-
plice do TST.

A lista foi formada em 
votação por escrutínio se-
creto pelos ministros que 
compõem o Pleno do Tri-
bunal Superior do Trabalho 
ontem, e é composta, ainda, 
pelos desembargadores Sér-
gio Pinto Martins, do Tribu-
nal Regional do Trabalho 
da 2ª Região (SP), Francisco 
Rossal de Araújo, do TRT da 
4ª Região (RS), 

O desembargador Wol-
ney de Macedo Cordeiro 
ingressou na magistratu-
ra trabalhista em julho de 
1991, com 23 anos. Atuou 
como juiz substituto, presi-
dente de Junta de Concilia-
ção e Julgamento e juiz titu-
lar de Vara do Trabalho até 

O consórcio responsável 
pelo projeto de infraestrutu-
ra e requalificação urbana do 
Complexo Beira Rio (CBR) ini-
ciou, na tarde de ontem, uma 
série de reuniões com a Uni-
dade Executora do Programa 
João Pessoa Sustentável (UEP) 
e com equipes das Secreta-
rias de Planejamento (Seplan), 
Meio Ambiente (Semam) e de 
Infraestrutura (Seinfra). O ob-
jetivo é apresentar a evolu-
ção das primeiras propostas 
em projetos básicos para as 
comunidades que formam o 
Complexo Beira Rio. O calen-
dário de reuniões se estende 
até dia 24 de fevereiro.

De acordo com Caio Má-
rio, coordenador de aspectos 
urbanos do programa, “o pro-
jeto básico é o instrumento 
que contém todos os elemen-
tos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequa-
do, para caracterizar a obra 
ou serviço, ou complexo de 
obras ou serviços”, disse. Ele 
ainda afirma que “esse proje-
to é elaborado com base nas 
indicações dos estudos técni-
cos preliminares que foram 

realizados no mês de outubro 
e que asseguram a viabilida-
de técnica e o adequado trata-
mento do impacto ambiental 
do empreendimento, possi-
bilitando a avaliação do cus-
to da obra e a definição dos 
métodos e do prazo de exe-
cução”, complementou.

 A apresentação do pro-
jeto básico preliminar é uma 
etapa importante do proces-
so porque nesta fase a gestão 
municipal avalia se o traba-
lho está de acordo com o que 
foi contratado com a finalida-
de de oferecer à cidade o me-
lhor resultado. Depois de va-
lidado junto à prefeitura, a 
ideia é fazer um calendário 
de apresentação das propos-
tas nas oito comunidades do 
Complexo Beira Rio.

Investimentos
O projeto vai abranger 

pavimentação, água encana-
da, drenagem, esgotamento 
sanitário, iluminação públi-
ca e contenção de barreiras 
nas comunidades da Beira
-Rio, além de proposta de im-
plantação do parque linear 

às margens do Rio Jaguaribe. 
Quase duas mil famílias que 
moram no local vão ser bene-
ficiadas. Os moradores que 
precisarem ser realocados 
porque vivem nas áreas de 
risco que já foram mapeadas 
terão cinco opções de reassen-
tamento. Uma delas é a rea-
locação para três conjuntos 
habitacionais que serão cons-
truídos. As construções con-
tarão com 565 apartamentos 
de desenhos diferentes para 
atender às necessidades de 
cada família.

Projeto
Reuniões serão 

realizadas até o próximo 
dia 24 com o objetivo de 

apresentar a evolução das 
primeiras propostas em 
projetos básicos para as 

comunidades

É a primeira vez que um desembargador do TRT13 concorre à vaga 

Wolney Cordeiro compõe 
a lista tríplice para o TST

paraibano

ElE é contra a
‘Pl do VEnEno’ 

o PSB terá mais poder decisório 
que o Pt, caso se efetive a criação da 
federação entre os partidos?  

“ESSa turma  
é Sanguinária” 

Ocorrendo a efetivação da 
federação entre PT, PSB, PCdoB 
e PV, quem ficará no comando 
do colegiado partidário na Pa-
raíba? Eis uma pergunta da 

qual se ocupam as lideran-
ças das legendas na Paraí-
ba, notadamente as que 
representam os dois pri-
meiros partidos, que têm 
mais musculatura políti-
ca. Um critério posto na 
recente reunião entre as 
legendas, que ocorreu na 

sede do PSB, em Brasília, faz referência a um fato que 
merece consideração nesse contexto. O partido que teve 
melhor desempenho nas eleições de 2018, e que, portan-
to, obteve mais representatividade, ocupará, pelo que-
sito da proporcionalidade, mais espaços nas chapas a 
serem montadas para a Câmara Federal e para as As-
sembleias Legislativas. Ou seja, “o partido que fez mais 
votos, vai ocupar mais espaços na nominata”, confor-
me explicou Gervásio Maia (foto), presidente estadual 
do PSB – de acordo com ele, essa proposta foi consen-
so entre todos. E sendo assim, os socialistas têm larga 
vantagem em relação ao PT. O PSB e o PT elegeram, in-
dividualmente, um deputado federal – Gervásio e Frei 
Anastácio, respectivamente. Ocorre que na ALPB, o PSB 
elegeu oito deputados contra apenas um do PT, Anísio 
Maia, que era suplente e só assumiu a titularidade após 
vacância na coligação da qual participou. Na Paraíba, 
pelo visto, os socialistas tenderão a ter mais poder de-
cisório no âmbito da iminente federação a ser criada.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

gErVáSio quEr PalanquE  
dE lula “lotado dE gEntE” 

“não tEnho como rESPondEr” 

gErVáSio E João azEVêdo 

"ESPErando a dEciSão do goVErnador” 

Perguntou-se ao deputado Gervásio Maia, se o PSB 
poderia apoiar uma pré-candidatura de Veneziano 
Vital do Rêgo (MDB) ao governo, uma vez que o 
emedebista tem mantido tratativas com o PT, partido 
que está na iminência de aliar-se aos socialistas. 
“Não tenho como responder essa pergunta. Respei-
to as hierarquias. Não posso adiantar qualquer coi-
sa antes de aguardar a posição de Carlos Siqueira 
[presidente nacional do PSB]”, explicou. 

Gervásio Maia elencou uma série “de alegrias” que 
teve na relação administrativa com o governador 
João Azevêdo: “Minha primeira alegria foi com os 
leitos de UTI que levamos para Cajazeiras [com 
emenda parlamentar]. A segunda, com os leitos 
de UTI para Catolé do Rocha, e a terceira alegria 
com a abertura de leitos no Hospital de Picuí. E teve 
a quarta alegria: quando o governador disse que 
votará em Lula”. No campo político, ele disse que 
“ainda não existe nenhuma conversa”.   

Na próxima segunda-feira, em João Pessoa, o deputa-
do Wilson Santiago se filiará ao Republicanos, partido 
pelo qual disputará a reeleição à Câmara Federal. 
Perguntei ao deputado estadual Wilson Filho se ele 
seguirá o mesmo caminho do pai. “Não, irei ao evento 
apenas como convidado”, disse, “nós estamos espe-
rando a decisão do governador [sobre qual partido 
ele irá]. Nossa decisão será construir isso junto com 
ele”, explicou o líder do governo na ALPB.   

Lula deveria redobrar 
os cuidados com a se-
gurança pessoal, reco-
menda o ex-ministro do 
STF, Joaquim Barbosa, 
para quem o ex-presi-
dente corre risco de ser 
alvo de atentado. “Não 
duvido. Essa turma do 
outro lado é sangui-
nária, não tem limites. 
Pode vir um doido e fa-
zer isso mesmo”, disse, 
em entrevista ao UOL. E 
deu opinião sobre a arti-
culação de Lula para ter 
Alckmin como vice: “Só 
um cara muito experien-
te politicamente para 
fazer um troço desses”.    

Presidente da Comis-
são de Meio Ambiente, 
o senador Jaques Wag-
ner (PT) rechaça o texto 
aprovado pela Câmara 
Federal que flexibilizou 
as regras para o uso de 
agrotóxicos no país. 
“Se avançar no Senado 
como veio da Câmara 
será um desastre do pon-
to de vista ambiental. 
Claramente prioriza os 
interesses econômicos 
e põe em risco toda a 
sociedade, com reper-
cussões de curto, médio 
e longo prazo, tanto para 
as gerações atuais quan-
to futuras”, argumentou.

Gervásio Maia defende que Lula arregimente o maior 
número de apoios na Paraíba, independentemente 
das disputas políticas locais. “Todo candidato pra 
ganhar tem que somar votos. Lula entendeu que 
várias correntes querem apoiar o seu projeto”, disse, 
em entrevista a uma emissora de rádio, “ele não vai 
aceitar que qualquer disputa política vá atrapalhar 
isso. No que depender de mim, o palanque de Lula 
estará lotado de gente”

março de 2012, quando foi promo-
vido, por merecimento, ao cargo 
de desembargador do TRT da 13ª 
Região, do qual foi ouvidor regio-
nal (2013-2015), diretor da Escola 
Judicial (2015-2017), corregedor 
regional e vice-presidente (2017-
2019) e presidente (2019/2021).

A lista com os três nomes se-
gue para apreciação do presiden-
te da República, a quem caberá es-
colher um deles.

Foto: José Vieira Neto/Divulgação

O desembargador Wolney de Macedo Cordeiro chegou ao TRT13 em 2012

Versão preliminar do projeto 
de requalificação é entregue

Complexo beira rio Corrida de rua
Semob-JP 
prepara 
esquema 
de trânsito

A Superintendên-
cia Executiva de Mobi-
lidade Urbana de João 
Pessoa (Semob-JP) ela-
borou, para amanhã, 
um esquema de trânsi-
to para dar apoio e ga-
rantir a segurança viá-
ria durante a realização 
da corrida de rua que 
faz parte das comemo-
rações pelos 60 anos do 
Hospital Napoleão Lau-
reano.

O evento esportivo 
vai promover corrida de 
três, cinco e 10 quilôme-
tros, com largada às 6h 
da Avenida Capitão José 
Pessoa, no bairro de Ja-
guaribe. 

“A corrida vai con-
tar com o apoio de 25 
agentes de mobilidade, 
que serão distribuídos a 
partir das 5h nos pontos 
onde terão bloqueios, 
garantindo a segurança 
viária dos atletas, evi-
tando possíveis inciden-
tes”, explicou o superin-
tendente de Mobilidade, 
George Morais.

 
Percurso 
A largada da pro-

va será na Avenida Ca-
pitão José Pessoa. Os 
participantes irão pas-
sar ainda pelas Ruas 
Leonardo Arco Verde 
e Monsenhor Francis-
co Coelho. Em segui-
da, eles percorrerão as 
Avenidas Paulo Afon-
so e Dom Pedro II, Via 
Expressa Padre Zé, Rua 
Diógenes Chianca e re-
tornando pelo mesmo 
itinerário, concluindo 
a prova na Capitão José 
Pessoa.

n 

A lista com os 
três nomes 
escolhidos 
será 
apreciada 
pelo 
presidente 
Jair Bolsonaro, 
que fará a 
escolha de 
um deles.

Carreira
Wolney de Macedo Cordeiro 
ingressou na magistratura 

trabalhista em julho de 
1991, com 23 anos 

Comunidades 
do Complexo 

Beira Rio rece-
berão melhorias 

como água 
encanada, 
drenagem, 

iluminação 
pública e 

pavimentação 

Foto: Marcus Russo
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A Secretaria de Estado 
da Administração (Sead) e 
a Companhia de Processa-
mento de Dados do Estado 
da Paraíba (Codata) infor-
mam que a plataforma do 
PBConsig está em pleno fun-
cionamento, realizando ope-
rações com diversos bancos 
e demais consignatárias, in-
clusive o Banco Bradesco, 
que está operando normal-
mente os empréstimos con-
signados com os servidores 
públicos do Governo do Es-
tado da Paraíba.

A Sead e a Codata escla-

recem que as operações para 
os empréstimos do Banco 
Bradesco não foram suspen-
sas. Ocorreram apenas al-
gumas inconsistências na 
migração de dados, fato co-
mum em implantações de 
novas plataformas tecnoló-
gicas. As inconsistências já 
foram devidamente sana-
das, por meio de um traba-
lho conjunto entre Sead, Co-
data e Bradesco.

 A nova plataforma do 
PBConsig – Sistema Digital 
de Consignações da Paraíba 
oferece um serviço mais mo-

derno e mais acessível aos 
servidores públicos que pre-
cisam realizar um emprésti-
mo consignado. É uma pla-
taforma totalmente web e 
tem a flexibilidade de fun-
cionar, com todos os seus 
recursos, em qualquer na-
vegador (Mozilla Firefox, 
Internet Explorer, Google 
Chrome, Safari, etc.) e em 
qualquer sistema operacio-
nal (Linux, Windows, An-
droid, iOS, etc.), além de ter 
vários módulos para garan-
tir este acesso com total se-
gurança.

Empréstimos consignados 
funcionam normalmente

A família do congolês Moï-
se Kabagambe, espancado até 
a morte na Barra da Tijuca, na 
zona oeste, no dia 24 de janei-
ro, disse que já sofreu amea-
ças e não se sente segura para 
assumir o gerenciamento dos 
quiosques Biruta e Tropicália 
oferecidos à família pela Pre-
feitura. A ideia era criar ali um 
memorial em homenagem ao 
jovem morto e, ao mesmo tem-
po, oferecer uma oportunida-
de de trabalho à família.

“Se ele (o prefeito Eduardo 
Paes) quiser fazer ali um me-
morial para Moïse, ele pode 
fazer, mas nós não vamos fi-
car com esses quiosques”, afir-
mou Gabie Nzazi, primo de 
Moïse. “Nós não somos bem-
vindos ali.”

O advogado Álvaro Quin-
tão, da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB, que está 

acompanhando a família, con-
firmou a decisão.

“A família se reuniu on-
tem e, analisando a propos-
ta com calma, percebeu que 
não teria nenhuma seguran-
ça”, afirmou. “Ainda existe 
uma discussão muito grande 
sobre quem seriam os donos 
dos quiosques. A polícia ain-
da não conseguiu identificar 
todas as pessoas que apare-
cem nas imagens (do lincha-
mento), que atuam e traba-
lham nos quiosques. Ou seja, 
por motivo de total inseguran-
ça e medo a família decidiu 
não aceitar a proposta.”

O gerenciamento dos 
quiosques até 2030 foi ofereci-
do à família do congolês na úl-
tima segunda-feira, pelo pre-
feito Eduardo Paes (PSD). A 
concessão do Tropicália, onde 
o jovem congolês foi morto no 
último dia 24, poderia ser fei-
ta imediatamente, segundo o 
prefeito. Mas a do quiosque 

contíguo, o Biruta, teria que 
aguardar a resolução de pen-
dências judiciais.

Pela documentação da Rio 
Orla, o atual administrador do 
Biruta é Celso Carnaval, que 
já afirmou que não pretende 
abrir mão do quiosque. A con-
cessionária cancelou o contra-
to no ano passado e move uma 
ação de reintegração de pos-
se contra Carnaval. Acusa-o 
de sublocar o quiosque, entre 
outras irregularidades. Ele diz 
ser concessionário há muitos 
anos e nega ter feito alguma 
coisa errada.

Durante os depoimentos à 
polícia, dois dos homens que 
agrediram Moïse identifica-
ram como dono do Biruta o 
policial Alauir Mattos de Fa-
rias. O policial, porém, disse 
que sua irmã, Viviane de Mat-
tos Faria, gerenciava o estabe-
lecimento. Disse que aparecia 
por lá informalmente, apenas 
para ajudá-la.
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Alerta
O número de pacientes 

internados com 
Covid-19 no estado 

cresceu mais de cinco 
vezes entre dezembro 

de 2021 e fevereiro 
deste ano

Prefeitura da capital anunciou que, por causa do aumento nos casos de Covid-19, unidade vai ganhar 10 novos leitos

O Conselho Regional de 
Medicina do Estado da Paraíba 
(CRM-PB) fiscalizou o Hospi-
tal Prontovida, em João Pessoa, 
uma das unidades de referên-
cia no estado para o tratamento 
de pacientes com Covid-19, on-
tem. Foi verificado que dos 35 
leitos de enfermaria do hospi-
tal, 33 estavam ocupados (94%) 
e dos 40 leitos da Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), 36 es-
tavam ocupados (90%). O hos-
pital foi criado em 2020 para 
dar suporte aos pacientes com 
Covid em João Pessoa. Atual-
mente não possui pronto aten-
dimento, recebendo pacientes 
vindos da regulação.

Na última quinta-feira, a 
Secretaria Municipal de Saú-
de de João Pessoa (SMS) infor-
mou que o Hospital Prontovi-
da vai receber mais dez leitos 
para atendimento à pacientes 
com coronavírus na capital. 
Até o dia 2 de fevereiro, além 
da Covid, o hospital oferecia 
atendimento clínico e cardía-
co à população. Agora, com o 
aumento dos casos motivado 
pela variante Ômicron, voltou 
a ser referência na Rede Muni-
cipal de Saúde para tratamen-
to do coronavírus.

A fiscalização do CRM-PB 
também constatou que o Pron-

tovida realiza exames com-
plementares, com laboratório 
de análises clínicas, ecocar-
diograma, eletrocardiogra-
ma, gasometria, radiografia 
e ultrassom. Na farmácia, há 
abastecimento adequado de 
Equipamentos de Proteção In-
dividual (EPI) e medicações 
utilizadas na rotina, como se-
dativos, bloqueadores neuro-
musculares, heparina e anti-
bióticos em geral.

Na enfermaria, há três mé-
dicos plantonistas e um diaris-
ta. Nas UTIs há um plantonista 
para cada dez leitos. O CRM
-PB aguarda ainda o envio da 
escala médica completa. Con-
forme a equipe de fiscalização, 
os médicos do hospital infor-
maram dificuldade na regula-
ção de pacientes que necessi-
tam de diálise.

O diretor de fiscalização 
do CRM-PB, Bruno Lean-
dro de Souza, ressaltou que 
o Conselho voltou a visitar 
os hospitais referência no tra-
tamento da Covid no estado, 
diante do aumento expressi-
vo do número de casos, óbi-
tos e internações. O número 
de pacientes internados com 
Covid no estado cresceu mais 
de cinco vezes entre dezem-
bro de 2021 e fevereiro deste 

Ocupação no Prontovida chega a 94%
fiscalização do crm

PBconsig

n 
Objetivo 
das visitas 
do CRM-PB 
é verificar 
e monitorar 
a ocupação 
dos leitos, a 
quantidade 
de remédios, 
insumos e 
EPIs, além do 
número de 
médicos

Roberta Jansen 
Agência Estado

ano: em 31 de dezembro ha-
via 79 pacientes internados 
com Covid nos hospitais pú-
blicos da Paraíba, conforme 
dados da Secretaria Estadual 
de Saúde. No boletim divulga-
do ontem, há 419  pacientes in-
ternados na rede de referência 
Covid do estado.

O objetivo das visitas do 
CRM-PB é verificar e monitorar 
a ocupação dos leitos, a quanti-
dade de medicamentos, insu-
mos e EPIs, além do número de 
médicos. “Em 2020 e 2021 o CR-

M-PB visitou mais de 130 uni-
dades de saúde de todo o esta-
do para verificar como estavam 
o atendimento à população e as 
condições de trabalho dos mé-
dicos, propondo soluções aos 
gestores. Agora, com a volta do 
crescimento do número de ca-
sos, continuamos vigilantes”, 
afirmou Bruno Leandro.

Internações
O secretário executivo de 

Saúde de João Pessoa, Luís 
Ferreira, informou que a ocu-

pação de leitos da unidade 
hospitalar é dinâmica e, cons-
tantemente, muda de cenário. 
E que, se for preciso, novos lei-
tos de enfermaria poderão ser 
recrutados.

“Não podemos ampliar 
os leitos de UTI por questões 
estruturais. No entanto, se 
sofrermos uma pressão em 
decorrência das infecções de 
síndromes gripais e de Co-
vid-19, podemos ampliar a 
enfermaria com 15 novos lei-
tos”, disse.

Hospital Prontovida foi criado em 2020 para dar suporte aos pacientes com Covid em João Pessoa

Hospital de Clínicas encerra a
semana com 40 altas de pacientes

ala covid

O Hospital de Clínicas de 
Campina Grande registrou 
durante a semana, até on-
tem, um total de 40 altas de 
pacientes recuperados da Co-
vid-19. Só no dia anterior fo-
ram 14 altas. A maioria dos 
pacientes são idosos acima 
de 70 anos que não tomaram 
a dose de reforço da vacina, 
e pessoas que não completa-
ram o esquema vacinal.

 A aposentada Raimun-
da Bezerra, de 89 anos, da ci-
dade de Soledade, deixou o 
hospital emocionada e gra-
ta ao cuidado dedicado pe-
los profissionais durante o 
tratamento. “A gente se emo-

ciona porque essa doença já 
levou muitas pessoas, e sair 
daqui com vida é um mila-
gre. Muito obrigada a todos 
que cuidaram tão bem de 
mim,” disse.

 Com o aumento da de-
manda, o HC voltou a aten-
der casos exclusivos de Covid 
no último dia 3 de fevereiro, 
quando foram ativados 80 lei-
tos, sendo 40 de UTI e 40 de 
enfermaria. “Diante da ne-
cessidade, reativamos os lei-
tos Covid aqui no hospital 
para mais uma vez ajudar 
os paraibanos a vencer essa 
doença. Nossa equipe está 
empenhada em dedicar to-

dos os cuidados para salvar 
a vida de cada um que chega 
aqui,” afirmou o diretor-ge-
ral do Hospital de Clínicas, 
Jhnoy Bezerra.

 A orientação dos profis-
sionais de saúde é que as pes-
soas continuem se cuidan-
do. “É preciso seguir usando 
máscara, higienizando as 
mãos, usando álcool 70% e, 
principalmente, tomando a 
segunda dose da vacina, pra 
quem ainda não tomou e a 
dose de reforço pra quem já 
está no tempo, para assim 
evitar a forma grave da doen-
ça”, enfatiza o diretor técnico 
da unidade, Thyago Morais.

Família do congolês Moïse 
decide recusar quiosque

aPós ameaças

Sine-PB disponibiliza 191 vagas de 
emprego a partir de segunda-feira

oPortunidade

O Sistema Nacional de 
Emprego na Paraíba (Sine-PB) 
disponibiliza, a partir da pró-
xima segunda-feira (14), 191 
vagas de emprego em seis 
municípios paraibanos: João 
Pessoa, Santa Rita, São Ben-
to, Campina Grande, Bayeux 
e Guarabira.

O maior número de vagas 
é ofertado pelo posto Sine- 
PB do município de João Pes-
soa. São 77 vagas, das quais 10 
oportunidades são para pe-
dreiro e oito para vendedor 
de serviços.

Em Campina Grande, es-
tão disponíveis 73 vagas, sen-
do nove para cozinheiro de 
restaurante e cinco vagas para 
garçom. Das 27 vagas do mu-
nicípio de Santa Rita, quatro 
são para o cargo de ajudante 
de carga e descarga de merca-
doria exigindo disponibilida-
de para viajar.

As demais oportunidades 

seguem disponíveis nos mu-
nicípios de Bayeux (10), Gua-
rabira (três) e São Bento (uma).

Atualmente, o Sine-PB 
possui 14 postos de atendi-
mento em funcionamento, 
dos 15 existentes. Estão em 
funcionamento as unidades 
dos municípios de João Pes-
soa, Campina Grande, Caja-
zeiras, Mamanguape, Mon-
teiro, Pombal, Sapé, Bayeux, 
Conde, Guarabira, Itaporan-
ga e São Bento, Santa Rita 
e Cabedelo. Apenas o Sine 
Estadual de Patos segue fe-
chado.

O atendimento no posto 
Sine localizado na Rua Du-
que de Caxias, em João Pes-
soa, ocorre de segunda a sex-
ta-feira, das 8h30 às 16h30, por 
ordem de chegada. São dis-
tribuídas 150 fichas para con-
sulta de emprego e 50 para 
seguro-desemprego. Os aten-
dimentos nos postos Sine das 

Casas de Cidadania seguem 
o horário de funcionamento 
destas unidades.

O Sine-PB realiza o traba-
lho de recrutamento de pes-
soal para empresas instala-
das ou que irão se instalar no 
Estado.

Capital
João Pessoa é o 

município com mais 
oportunidades de 

trabalho, oferecendo 
77 vagas, das quais, 

10 são para pedreiro e 
oito para vendedor de 

serviços

Foto: Reprodução



Paraíba chegou à marca de 
mais de 100 casos confirmados 
para a variante Ômicron se-
quenciados pela Rede Genômi-
ca da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), no Rio de Janeiro. 
O Estado possui confirmação 
de contaminação comunitária 
desde a primeira quinzena de 
janeiro, mês em que a nova va-
riante já se apresenta como pre-
dominante entre as amostras 
sequenciadas.

Em dezembro foram se-
quenciadas 51 amostras para 
a variante Delta, sendo 47 da 
linhagem AY.99.2 e quatro do 
AY.B.1.617.2. Outras sete amos-
tras foram confirmadas para a 
variante Ômicron, sendo qua-
tro da linhagem BA.1 e três do 
tipo BA.1.1. 

Já em janeiro, todas as amos-
tras sequenciadas com resul-
tados públicos mostram a 
variante Ômicron como predo-
minante no Estado. Até o mo-
mento aparecem no mapa de 
variantes os tipos BA.1 e BA.1.1. 

Segundo o Ministério da 
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Fiocruz aponta que a cepa foi a que teve mais registros na Paraíba em janeiro; foram 100 casos confirmados 

Ômicron é a variante predominante 
covid na paraíba

n  
Boletim divulgado 
ontem pela SES 
aponta que entre 
a quarta-feira e 
ontem 40 leitos 
de UTI foram 
desocupados

Saúde, o primeiro caso de con-
taminação pela variante Ômi-
cron no Brasil ocorreu no mês 
de dezembro, na cidade do Rio 
de Janeiro com sintomas inicia-
dos no dia 12 do mesmo mês. A 
Paraíba, no entanto, teve a con-
firmação de caso da variante 
no dia 11 de novembro, na cida-
de de Alagoinhas, com sequen-
ciamento divulgado nessa quin-
ta-feira através de nota técnica. 

A variante passa a ser predo-
minante nas amostras sequen-
ciadas nas últimas semanas de 
dezembro e início de janeiro. 
Entre o total de resultados re-
cebidos em 2022, 182 amostras 
confirmam casos da variante 
Ômicron distribuídos entre 26 
municípios paraibanos, ressal-
tando a caracterização de trans-
missão comunitária. 

Foram identificados casos 
em Itaporanga (47); João Pessoa 
(46); Frei Martinho (19); Cam-
pina Grande (11); Monteiro (6); 
Guarabira e São José do Brejo 
do Cruz (cinco); Sousa, Barra 
de São Miguel, Cabedelo, Santa 
Luzia, São Bento (dois); Cajazei-
ras, Alagoinhas, Pitimbu, Olive-
dos, Cacimba de Areia, Várzea, 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

A família de Otinaldo Lourenço 
de Arruda Mello, convida, 

familiares e amigos para a missa 
de um ano de falecimento, que será 

celebrada no dia 13 de fevereiro, 
próximo domingo, às 17 horas na 
Igreja Nossa Senhora Auxílio dos 

Cristãos no Bairro do Bessa.

– 1 ano de falecimento –

Saudades de quem já foi para o outro plano, é o ciclo da vida.
Quando a saudade é demais, não cabe no peito: Escorre pelo olhar.

A saudade é a luz viva que ilumina a estrada do passado.
Que saudades de você, dos seus carinhos, sinto muito a sua falta.

Mas sei que está em um lugar melhor e repleto de luz e paz.
Saudade é um aperto, excelsa amor, o maior amor e a mais incorruptível 

que o passado nos herda.
O tempo não para! Só a saudade é que faz as coisas pararem o tempo…

A perda faz parte da vida, mas é difícil aceitá-la.
Com o tempo, guardaremos apenas as boas lembranças.

Como é ruim ficar sem você… mas as lembranças 
fazem matar as saudades .

Alegria de saber que você existiu me faz suportar 
a tristeza de sua ausência.

Estaremos juntos algum dia! Hoje sinto a sua falta. 
Mas continuo te amando!!

A distância impede que eu te veja, mas não impede o amor que sinto, 
nada vai fazer com que eu esqueça você.

Otinaldo Lourenço, você não está mais entre nós, mas eu continuo te 
amando, por toda a eternidade, fui muito amada por você. 

Obrigada pelos 43 anos que passamos juntos.
Chego a chorar só de lembrar das coisas boas, mas são lágrimas de 

saudades, que refletem tudo o que vivemos juntos, vou lembrar de você 
com muito carinho, pelo homem alegre que você sempre foi.

Jamais esquecerei os detalhes de nossa vida e tudo 
de bom que tivemos juntos!

Você foi e continua sendo muito especial para mim.

Otinaldo Lourenço 
de Arruda Mello

Foto: Ortilo Antônio

Riacho dos Cavalos, Piancó, Pe-
dra Branca, Picuí, São Bentinho 
e Itabaiana (um).

O maior número de casos 
identificados para a variante 
Ômicron possuem predomi-
nância na faixa etária de 20 a 29 
anos, com 46 amostras (25,3%). 
Entre o sexo, a maioria dos ca-
sos são observados no femini-
no com 113 amostras (62%) das 
182 sequenciadas. 

Um total de 179 casos, o 
equivalente a 98,3% das amos-

Sequenciamento 
genético das amostras 
colhidas de pacientes 
é importante para 
compreender como a 
Covid-19 avança

PB tem queda em ocupação de leitos

Desde a última quarta-fei-
ra, a Paraíba vem registrando 
uma queda gradual no núme-
ro de leitos ocupados para o 
tratamento da Covid-19. O Es-
tado saiu de 459 pessoas hos-
pitalizadas e 61% de ocupação 
de leitos de UTI  (adulto, pe-
diátrico e obstétrico), na últi-
ma terça-feira, para 419 inter-
nos e 58% de leitos totais de 
UTI ocupados. 

Segundo o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, 45 pa-
cientes foram hospitalizados na 
rede pública de referência para 
o tratamento da doença entre 
quinta-feira e ontem. Além do 
número de ocupação em UTI, 
são registrados 56% de ocupa-
ção em leitos de enfermaria 
para adultos.

Entre as macrorregiões de 
saúde, a Região Metropolita-
na de João Pessoa segue com 
os maiores números, são 90% 
de ocupação em leitos de UTI e 
87% em enfermarias. A região 

do Sertão aparece em seguida 
com 57% e 47% em UTI e en-
fermarias, respectivamente. Já 
na região sediada por Campi-
na Grande, os números são de 
45% de ocupação em UTI e 40% 
nos leitos de enfermaria. Todos 
os dados são referentes aos lei-
tos para adultos. 

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) registrou, ontem, 
novos 4.166 casos de contami-
nação pela Covid-19. Destes, 
62 casos são moderados e gra-
ves, com necessidade de aten-
dimento e acompanhamen-
to hospitalar, representando 
1,49% dos casos totais. Tam-

bém foram confirmados 28 fa-
lecimentos em decorrência do 
agravamento da doença, onde 
13 ocorreram no intervalo de 
24h entre quinta-feira e ontem, 
as demais são datadas desde 1º 
de fevereiro.

Seis mortes aconteceram no 
domicílio das vítimas, uma em 
hospital privado e as demais em 
unidades públicas de saúde. Fo-
ram acometidos 16 mulheres e 
12 homens com faixa etária de 
34 a 95 anos. 

As vítimas residiam em 
Santa Rita (6); João Pessoa (4); 
Campina Grande e Alhandra 
(3); Sousa (2); Aguiar, Belém, Ca-
bedelo, Conceição, Gado Bravo, 
Jacaraú, Lagoa Seca, Massaran-
duba, Patos e Teixeira (com um 
óbito cada).

A Paraíba chega a  535.481 
casos totais confirmados da 
doença, sendo 9.914 mortes e 
389.329 pacientes considerados 
recuperados da doença. Foram 
realizados, até o momento, 
1.382.075 de testes para diagnós-
tico da Covid-19, disponibiliza-
dos pela rede pública de saúde.

Mais casos 
Outras 76 amostras 
foram confirmadas 

para a variante Delta, 
chegando ao total 

de 1.114 casos 
distribuídos por 124 
dos 223 municípios

tras sequenciadas, apresenta-
ram um quadro leve de sín-
drome gripal (SG). Outros três 
pacientes apresentaram qua-
dro de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), com his-
tórico de internação para trata-
mento, todos tiveram evolução 
para cura. 

Entre os infectados já confir-
mados, 48,3% possuíam esque-
ma vacinal incompleto ou não 
haviam recebido nenhum tipo 
de imunizante contra a doença. 

A nota técnica informa ain-
da que foram identificados seis 
casos de reinfecção pela variante 
Ômicron entre pacientes de João 
Pessoa (três casos), Itaporanga 
(dois) e Teixeira (um).

A Secretaria de Estado da 
Saúde, através da Gerência Exe-
cutiva de Vigilância em Saúde, 
continua no trabalho ativo para 
captação de casos prováveis e, 
acompanhará as investigações 
dos casos junto aos municípios. 

A nota assinada por Talita 

Tavares, gerente executiva da Vi-
gilância em Saúde, é finalizada 
com uma recomendação para a 
população em geral. “Mais do 
que nunca é importante evitar 
aglomerações, o uso da másca-
ra, lavagem das mãos e monito-
ramento dos casos. Reforçando 
junto aos gestores municipais, 
que também é necessário a bus-
ca ativa daqueles que não toma-
ram a segunda dose ou a dose de 
reforço, não concluindo o esque-
ma vacinal”, afirmou. 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com
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A Agência Estadual de Vi-
gilância Sanitária (Agevisa/PB) 
divulgou novo Comunicado de 
Risco emitido pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária  
(Anvisa) - CR nº 04/2022 - infor-
mando da decisão de proibir a 
comercialização, a distribuição, 
a fabricação, a propaganda e o 
uso de diversos chás produzi-

dos pela empresa Kampo de Er-
vas Indústria e Comércio Ltda. 
– CNPJ 08.898.383/0001-79. A re-
lação tem 75 tipos de chás.

A medida está expressa na 
Resolução nº 396/2022, publica-
da na edição de 29 de feverei-
ro de 2022 do Diário Oficial da 
União - Seção 01/pag. 149, que 
determina ainda o recolhimen-

to de todos os lotes dos produtos 
listados na Resolução da Anvisa.

Segundo ro diretor-geral da 
Agevisa/PB, Geraldo Moreira de 
Menezes, a medida foi motivada 
pela comprovação da fabricação 
e comercialização de chás con-
tendo espécies vegetais ou par-
tes não autorizadas na categoria 
de alimentos junto à Anvisa.

Recolhimento dos produtos da empresa Kampo foi determinado pela Anvisa por conterem substâncias irregulares

Mais 75 tipos de chás são proibidos
relação da agevisa

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
PROCESSO Nº 19.000.008276.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA 
E CONSERVAÇÃO, destinado à FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA -

FUNESC E FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE “ALICE DE 
ALMEIDA” - FUNDAC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 25/02/2022 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 22-00172-4  
João Pessoa, 11 de fevereiro de 2022.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 206/2022 prazo 540 dias em João 
Pessoa, em 02 de fevereiro de 2022. Para a atividade de: Construção de complexo penitenciário, 
composto por 02 módulos com capacidade de 374 detentos por módulo, localizado no município 
de Gurinhém/PB. Processo nº 2021-009449/TEC/LI-8259.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 75/2022 prazo 365 dias em João Pessoa, em 12 
de janeiro de 2022. Para a atividade de: Escola padrão com 12 (doze) salas de aulas de ensino 
médio e integral, localizado no município de Monteiro/PB. Processo nº 2021-003383/TEC/LP-3465.

COMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, 
CNPJ: 41.204.413/0001-75, torna público que re-
quereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade 
Operação para Comércio Varejista de Materiais de 
Construção em Geral, situadoà Rodovia BR 230, 
988, Jardim Camboinha– Cabedelo/PB.

HENRIQUE GERALDO LARA,CPF nº 409.267.886-
04, torna público que requereu à SEMAPA – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo/PB – a LICENÇA AMBIENTAL DE OPERA-
ÇÃOpara oGALPÃO COMERCIALconstruídona rua 
Santa Clara, no lote 08, da quadra 06, do Loteamento 
Nossa Senhora da Conceição, no bairro Renascer, 
em Cabedelo (PB).

A TOP AUTO BR LTDA, CNPJ 42.565.869/0001-23, 
torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo 
a Licença de Operação para FUNCIONAMENTO 
DA OFICINA situado na Av. Pres. Café Filho, Nº 100 
Galpão A (LOTEAMENTO JARDIM BETA, QD 01, 
LT 15-B-CABEDELO-PB).

A ORION ADM DE BENS E IMÓVEIS LTDA, CNPJ 
24.378.726/0001-20, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Agricultura de Cabedelo a Licença de Operação 
para o EMPREENDIMENTO GRAN PARAISO, 
IMÓVEL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COM 
12 UNIDADES HABITACIONAIS, situado na Rua 
Wogran Robson Vieira Correia, S/N, INTERMARES, 
LOTEAMENTO BELA VISTA II (LOTEAMENTO BELA 
VISTA II, QD 18, LT 06 CABEDELO-PB).

ANA FLÁVIA CEREGATTI ZINGRA,CPF 
310.272.428-04 torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo a LICENÇAPRÉVIA E 
DE INSTALAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE RESI-
DÊNCIA UNIFAMILIARsituado à RUA VICENTE 
VITA, 57, POÇO, CABEDELO, PB.

a Chás da empresa Kampo 
de Ervas proibidos pela Anvisa

- Chá Harmonia Noite – Fo-
lhas de Maracujá; 
- Chá Misto Espartilho; 
- Chá de Alfazema – Flor de 
Lavandula officinalis; 
- Chá de Arnica de Jardim – 
Solidago microglossa; 
- Chá de Arruda – Ruta gra-
veolens; 
- Chá de Aroeira – Schinus 
terebinthifolius; 
- Chá de Barbatimão – Stry-
phnodendron adstringens); 
- Chá de Bardana – Arctium 
lappa; 
- Chá de Cabelo de Milho – 
Zea mays; 
- Chá de Canela de Velho – 
Miconia albicans; 
- Chá de Cáscara Sagrada – 
Rhamnus purshiana); 
- Chá de Cavalinha – Equise-
tum arvensis; 
- Chá de Carobinha – Jaca-
randa brasiliensis; 
- Chá de Castanha da Índia – 
Aescullus hippocastanum; 
- Chá de Centella Asiatica – 
Centella asiatica; 
- Chá de Chapéu de Couro – 
Echinodorus macrophyllus; 
- Chá de Cipó Prata – Banis-
teria argyrophyla; 
- Chá de Dente de Leão – Ta-
raxacum officinalis; 
- Chá de Embaúba – Cecro-
pia Sp.; 
- Chá de Erva de Bicho – Poly-
gonum hidropiperoides; 
- Chá de Equinácea – Echina-
cea purpurea; 
- Chá de Guaçatonga – Ca-
searia sylvestris;
- Chá de Hortelã – Mentha 
crispa; 
- Chá de Jurubeba – Solanum 

paniculatum; 
- Chá de Melão de São Cae-
tano – Momordica charanthia; 
- Chá de Mulungu – Erythrina 
mulungu 
- Chá de Oliveira – Olea eu-
ropea; 
- Chá de Poejo – Mentha pu-
leggium; 
- Chá de Porangaba – Cordia 
salicifolia; 
- Chá de Quebra-pedra – 
Phyllantus niruri; 
- Chá de Quina Quina – Cin-
chona officinalis; 
- Chá de Romã – Casca de 
Punica granatum; 
- Chá de Salsaparrilha – Smi-
lax sp.; 
- Chá de Sene – Folha ou Folí-
culo de Cassia angustifolia; 
- Chá de Sucupira – Pterodon 
emarginatus;
- Chá de Tanchagem – Plan-
tago lanceolata; 
- Chá de Unha de Gato – Un-
caria tomentosa; 
- Chá de Uxi Amarelo – Endo-
pleura uchi;
- Chá de Uva Ursi – Arctosta-
phylos Uva-ursi; 
- Chá de Espinheira Santa – 
Maytenus ilicifolia; 
- Chá Sete Sangrias – 
Cuphea balsamona;
- Chá Misto Despachá – 
Dente de Leão e Espinheira 
Santa; 
- Chá de Abacate – Folhas de 
Persea americana; 
- Chá de Alcachofra – Cynara 
scolimus; 
- Chá de Alecrim do Campo – 
Baccharis dracunculifolia; 
- Chá de Amora – Folhas de 
Morus nigra; 
- Chá de Arnica de Jardim – 
Solidago microglossa; 
- Chá de Assa Peixe – Verno-

nia polyanthes; 
- Chá de Babosa – Aloe vera; 
- Chá de Caapeba – Potho-
morphe umbellata;
- Chá de Calêndula – Calen-
dula officinalis; 
- Chá de Crajirú – Arrabidea 
chica; 
- Chá de Eclipta – Erva Botão;
- Chá de Embauba – Cecro-
pia peltata (todos); 
- Chá de Erva Baleeira – Cor-
dia verbenacea; 
- Chá de Erva de Bicho – 
Polygonum hidropiperoides 
(todos); 
- Chá de Erva Santa Maria – 
Chenopodium ambrosioides 
(todos); 
- Chá de Fáfia – Pfaffia glo-
merata – Ginseng Brasileiro 
(todos); 
- Chá de Goiaba – Folhas de 
Psidium guajava (todos); 
- Chá de Guaco – Mikania 
glomerata; 
- Chá de Guiné – Petiveria 
alliacea; 
- Chá de Jambolão – Syzgium 
jambolanaum; 
- Chá de Lipia – Lippia alba; 
- Chá de Levante – Mentha 
viridi; 
- Chá de Losna – Artemisia 
absinthium; 
- Chá de Macela – Achyrocli-
ne satureioides; 
- Chá de Manga – Folhas de 
Mangifera indica; 
- Chá de Maracujá – Folhas 
de Passiflora edulis; 
- Chá de Mentrasto – Agera-
tum conyzoides; 
- Chá de Pata de Vaca – 
Bauhinia forficata; 
- Chá de Picão Preto – Bidens 
pilosa; 
- Chá de Zedoária – Curcuma 
zedoaria.

Trauma de JP é referência no 
tratamento bucomaxilofacial

atendimento 24h

   Contando com 24 especia-
listas trabalhando 24h por dia, 
todos os dias da semana, o 
Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, em João 
Pessoa, se destaca em cirur-
gia bucomaxilofacial por pro-
porcionar aos pacientes um 
diagnóstico rápido e preciso. 
São mais de 40 cirurgias rea-
lizadas mensalmente, além 
da realização do tratamento 
de problemas e patologias da 
boca, fraturas dos ossos da 
face, cistos e tumores benig-
nos da cavidade oral e dos ma-
xilares e disfunções das articu-
lações temporomandibulares 
(ATM).

 Segundo o coordenador 
da cirurgia bucomaxilofacial, 
Jorge Diaz, o Hospital de Trau-
ma conta com duas turmas 
de residência em andamento. 
“São cinco alunos de plantão 
diariamente, acompanhados 
pelo professor, assim conse-
guimos oferecer à população 

um retorno muito rápido no 
atendimento. Além disso, os 
especialistas do hospital são 
capacitados para atender os 
traumas faciais causados por 
questões não naturais como: 
agressões físicas, acidentes de 
carro ou moto, quedas de bi-
cicleta, acidentes domésticos 
e esportivos”, explicou.

 Jorge Diaz relatou ainda 
que as fraturas de mandíbu-
la, maxilar, de complexo zi-
gomático e de nariz são os ca-
sos de maior atendimento no 
Complexo Hospitalar. “Todos 
os dias temos três especialis-
tas no plantão diurno e dois 
no noturno, com isso conse-
guimos atender a população 
e realizar procedimentos ci-
rúrgicos modernos e eficazes 
voltados para o diagnóstico, 
acompanhamento de todo tra-
tamento”, frisou.

 No caso da aposentada 
Dalva Gomes, que foi vítima 
de queda da mesma altura, o 
serviço de bucomaxilofacial 

foi fundamental na sua recu-
peração. 

“Não sabia que existia 
uma especialidade dedicada 
aos cuidados da face, por isso 
quando fui socorrida e o es-
pecialista me explicou todos 
os procedimentos que preci-
saria passar para voltar a me-
xer o maxilar me senti mais 
segura e o medo e a dor dimi-
nuíram. Grata ao serviço de to-
dos, que mesmo após alta, rea-
liza o acompanhamento do 
tratamento”, relatou.

Equipe
São 24 especialistas que 
integram a equipe para 

atender a população. São 
realizadas, por mês, em 

média, 40 cirurgias

Hospital 
realiza também 
tratamento de 
fraturas dos 
ossos da face, 
cistos e tumores 
benignos da 
cavidade oral e 
dos maxilares

Foto: Secom-PB
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Paraíba

Um homem identifica-
do por João Sutério da Silva 
Neto, de 37 anos, foi preso nes-
sa quinta-feira (10), na cidade 
de Mogeiro, Agreste paraiba-
no. Ele é suspeito de envolvi-
mento no latrocínio ocorrido 
no Rio de Janeiro,  que teve 
como vítima Ana Lúcia Ne-
ves, casada com um primo do 
deputado federal Aécio Neves 
(PSDB). O preso era o último 
envolvido no crime que se en-
contrava foragido.

A prisão de João Sutério 
foi realizada por agentes da 
Delegacia de Homicídios de 
Campina Grande, sob o co-
mando do delegado Rami-
rez São Pedro, em pareceria 
com policiais civis do Rio de 
Janeiro. O suspeito de parti-
cipação no latrocínio é natu-
ral do Ceará, estava morando 
na zona rural de Mogeiro há 
cerca de um ano e trabalha-
va como motorista de alter-
nativo fazendo viagens entre 
Mogeiro e Campina Grande. 

Segundo o delegado, o ho-
mem preso na Paraíba é acu-
sado de ter fornecido a arma 
usada para cometer o crime. 
“Mantivemos contatos cons-
tantes com os policiais do 21º 
DP do Rio e conseguimos lo-
calizar o paradeiro desse in-
vestigado, aqui na Paraíba, 
cumprindo o mandado de 
prisão preventiva que havia 
em seu nome. Conforme con-
sultas que fizemos, ele já tem 
histórico de outros crimes”, 
disse Ramirez São Pedro.

Para os policiais, o preso 
disse que já tinha conheci-
mento do mandado de prisão 
e por isso veio para a Paraíba, 
onde acreditava que poderia 
ficar escondido na zona rural. 
“Ele também tem anteceden-
tes criminais por furto qua-
lificado e será encaminhado 
para audiência de custódia e 
provavelmente enviado para 
o estado do Rio de Janeiro”, 
revelou o delegado.

O latrocínio
Ana Lúcia, de 49 anos, foi 

morta com um tiro em setem-
bro de 2015, quando chegava 
na Academia Rio Sport Cen-
ter, na Rua Alfredo Baltazar 
da Silveira, no Recreio dos 
Bandeirantes, Zona Oeste do 
Rio. Ela foi atacada no esta-
cionamento do local e balea-
da em seguida. A mulher ain-
da foi levada para o Hospital 
Municipal Lourenço Jorge, na 
Barra da Tijuca, também na 
Zona Oeste, mas não resistiu. 
A Polícia Civil soube que Ana 
Lúcia teria reagido, pois se ne-
gou a entrar no carro, tendo o 
bandido efetuado um dispa-
ro contra ela. 

Ana Lúcia Alves Nasci-
mento Neves era natural de 
Portugal e casada com o di-
retor do trem do Corcovado, 
Sávio Neves, com quem tinha 
três filhos. Sávio é sobrinho-
neto de Tancredo Neves, so-
brinho do senador Francisco 
Dornelles e primo do senador 
Aécio Neves. O latrocínio foi 
investigado pelo 21º Distrito 
Policial de Bonsucesso da Po-
lícia Civil do Rio de Janeiro.

Policiais da Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio 
da capital – DCCPAT pren-
deram nessa quinta-feira 
(10) dois homens suspeitos 
de envolvimento na práti-
ca de crimes patrimoniais 
em João Pessoa e Pedras de 
Fogo. Uma das prisões ocor-
reram no bairro do Geisel, 
em cumprimento a manda-
do de prisão preventiva. 

Em uma das ações, os po-
liciais apreenderam cerca de 
200 munições de calibres di-
ferentes (.12, .22, .44, .762 e 
9mm) e uma arma de fogo 
na cintura, de calibre .44. Se-
gundo o delegado João Pau-
lo Amazonas, o preso é acu-
sado por tráfico de drogas e 
roubos. O homem já é bas-
tante conhecido das forças 
policiais do Estado.

O investigado foi autua-

do pelos crimes de porte ile-
gal de arma de fogo e de mu-
nição de uso restrito, e será 
encaminhado para o siste-
ma prisional. 

O preso é acusado de co-
meter diversos assaltos con-
tra comércios da capital, no 
ano de 2019, associado a ou-
tro comparsa, já preso. O ho-
mem que teve a identidade 
revelada não ofereceu resis-
tência no momento da pri-
são, e já se encontra à dis-
posição da justiça criminal 
do estado. 

Carro recuperado
Ainda na quinta-feira, 

policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Veícu-
los e Cargas (DRFVC) da ca-
pital recuperaram um veícu-
lo VW Gol, que tinha sido 
roubado em João Pessoa, no 

dia 30 do mês passado.
“A ação se deu durante 

incursão em uma mata no 
bairro do Valentina, local 
onde criminosos estavam 
montando uma espécie de 
desmanche de veículos. No 
interior do automóvel foram 
encontradas ferramentas 
que seriam usadas, prova-
velmente, em arrombamen-
tos de estabelecimentos co-
merciais ou residências. 

O veículo apreendido 
não tinha seguro e será 
restituído ao legítimo pro-
prietário”, destacou o dele-
gado Carlos Othon, titular 
da DRFVC. A população 
pode colaborar com a Po-
lícia Civil ligando para o 
número 197 (Disque-De-
núncia). A ligação é gra-
tuita e anônima, garantin-
do sigilo absoluto.

A Polícia Civil da Paraí-
ba, em ação conjunta entre 
o Gabinete da 1ª Superin-
tendência Regional de Po-
lícia Civil  (1ª SRPC), em 
João Pessoa, e o Núcleo de 
Homicídios e Repressão 
Qualificada da 3ª Delegacia 
Seccional de Polícia Civil 
(DSPC), em Cabedelo, com 
apoio da Polícia Civil de 
Pernambuco e Polícia Ro-
doviária Federal,  deu cum-
primento nessa quinta-fei-
ra, 10,  a mais um mandado 
de prisão preventiva con-
tra um homem de 50 anos 
de idade, pelo crime de es-
tupro.

O caso aconteceu  no es-
tado vizinho de Pernambu-

co e o suspeito tinha vindo 
se esconder na cidade de 
Cabedelo (PB). “A ação faz 
parte de uma série de dili-
gências no sentido de reti-
rar de circulação indivíduos 
com prisões decretadas, por 
ventura, escondidos na ci-
dade de Cabedelo, em es-
pecial, os de alta periculo-
sidade, como estupradores, 
homicidas, assaltantes e ou-
tros”, explicou o delegado 
Diego Garcia.

A população pode co-
laborar com a Polícia Ci-
vil ligando para o núme-
ro 197 (Disque-Denúncia). 
A ligação é gratuita e anô-
nima, garantindo o sigilo 
absoluto.

A Polícia Civil da Paraíba 
cumpriu dois mandados de 
busca e apreensão em João 
Pessoa, referentes às investi-
gações realizadas pela Dele-
gacia Especializada em Cri-
mes Cibernéticos (DECC) e 
o Instituto de Polícia Cientí-
fica (IPC).

Na ação policial – Ope-
ração Black Code, dois apa-
relhos celulares e dois HDs 
foram apreendidos para 
análises periciais que pos-
sam ratificar o que as inves-
tigações apontam como for-
tes indícios de crimes.

A DECC e o IPC estão 

empenhados na repressão 
qualificada contra os crimes 
de abuso sexual infantoju-
venil no estado, dando iní-
cio a uma série de ações de 
busca e apreensão de apa-
relhos eletrônicos utiliza-
dos para a prática desse tipo 
de crime.

“É um trabalho de inves-
tigação muito complexo, que 
requer certo grau de conhe-
cimento técnico, mas que 
está sendo realizado de for-
ma muito satisfatória, cum-
prindo as diretrizes traçadas 
pela Delegacia-Geral”, disse 
o delegado Joames Oliveira.

João Sutério era o último envolvido na morte da esposa do primo do deputado federal Aécio Neves, que estava foragido

Suspeito preso na PB após cinco anos
latrocínio no rj

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Ana Lúcia foi morta em frente à academia que frequentava no Recreio dos Bandeirantes (RJ)

VinGanÇa

Perito da PF

Identificado 
40 envolvido 
na morte de 
comerciante

Autores de 
atentado são 
levados para 
presídios

Mais um suspeito de par-
ticipação na morte do comer-
ciante Gentil Nascimento, 
de 55 anos, foi identificado e 
preso por policiais da Dele-
gacia de Mamanguape.  Se-
gundo o delegado Sylvio Ra-
belo, além da prisão, também 
foi recuperado o celular da 
vítima. 

O delegado disse que o 
preso declarou ter amarra-
do uma pedra aos pés da ví-
tima, que foi jogada no açude 
ainda com vida. A prisão foi 
em decorrência de mandado 
de prisão expedido pela jus-
tiça de Mamanguape.  Ou-
tros envolvidos com o crime 
também já haviam sido pre-
sos, entre eles um menor de 
idade que afirmou ter sido 
vítima de agressão por par-
te do comerciante e que o cri-
me teria sido cometido por 
vingança.

Gentil Nascimento estava 
desaparecido desde a manhã 
do dia 4 deste mês, sendo 
encontrado na segunda-fei-
ra (7), dentro de um açude 
em Mamanguape, com mão 
e pés amarrados, preso por 
uma pedra. 

No mesmo dia que o cor-
po foi localizado, policiais ci-
vis de Mamanguape, em con-
junto com policiais militares 
da companhia local consegui-
ram prender os primeiros sus-
peitos,  que confessaram a parti-
cipação no crime. Todos foram 
unânimes que praticaram o cri-
me por vingança.

A juíza Andréia Arcover-
de, Auxiliar da Vara de Exe-
cuções Penais de João Pessoa, 
decretou as prisões preven-
tivas de Caio Fernandes de 
Sousa, 20 anos,  e Lucas Cris-
tiano Barbosa Lucena (18), 
que confessaram a tentativa 
de latrocínio contra o perito 
da Polícia Federal, Elvis Ro-
drigues Farias, de 52. A deci-
são judicial aconteceu na au-
diência de custódia.

Ainda na decisão judicial, 
Caio Fernandes foi transferi-
do e levado para o Presídio 
Sílvio Porto, pois já tem uma 
condenação e estava cum-
prindo pena no semiaberto.  
O companheiro dele, Lucas 
Cristiano, foi transferido para 
o Presídio do Roger

O perito da PF foi balea-
do com três tiros nas costas 
na noite de domingo (6), no 
bairro de Tambaú, em João 
Pessoa. A dupla foi presa na 
quarta-feira (9) perto do local 
onde ocorreu o crime. 

Segundo a Polícia Civil, 
a dupla confessou o crime e 
que quem efetuou os dispa-
ros foi Lucas. Ele disse que a 
arma era de Caio e ambos te-
riam ido à praia para roubar 
e não sabiam que o “homem” 
era da Polícia Federal. Elvis 
segue internado.

Dupla envolvida em assaltos 
é presa com várias munições

Patrimoniais

Armas e centenas de municções foram apreendidas durante as ações da Polícia Civil

estuPro

Suspeito teria praticado 
crime em Pernambuco

abuso sexual

Polícia investiga abuso 
sexual infantojuvenil

Foto: Rede social

Foto: Ascom/PCPB
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Referência no Estado em as-
sistência de média e alta com-
plexidade, o Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley, da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), completa, neste 
sábado, 42 anos de existência. 
Ele oferece todas as especialida-
des clínicas e cirúrgicas na área 
médica e também todas as resi-
dências das equipes multipro-
fissionais. Para celebrar a data, 
a Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (Ebserh), res-
ponsável pela administração 
do HULW e mais 39 hospitais 
universitários federais, lembra 
alguns avanços conquistados 
no último ano e anuncia a cons-
trução da subestação de ener-
gia, orçada em R$ 5 milhões, 
diante da necessidade de garan-
tir segurança energética para o 
hospital. A obra, já licitada, de-
verá iniciar em julho deste ano.

No ano passado, foram in-
vestidos R$ 2,7 milhões em 
equipamentos tecnológicos e 
R$ 17,7 milhões para a constru-
ção da rampa de emergência e 
reforma da fachada do prédio, 
obra iniciada em janeiro deste 
ano. A previsão de conclusão é 
de dois anos.

Como o prédio foi construí-
do na década de 1960 e, naque-
la época, não havia exigência de 
plano de evacuação em caso de 
emergência, a atual gestão do 
HULW elaborou um projeto 
para construção de uma rampa 
de emergência, aprovado por 
emenda parlamentar da ban-
cada federal. O superintenden-
te do HULW- UFPB/Ebserh, 
Marcelo Tissiani, explica que o 
HU se encontra em situação de 
risco há anos, daí porque elen-
cou essa demanda como prio-
ridade.

“Sete andares do hospital 
são ocupados por pacientes que, 
em sua maioria, são acamados. 
Em caso de incêndio, seria uma 
tragédia sem precedentes, pois 
as escadas são a única saída de 
emergência. A construção da 
rampa foi aprovada por unani-
midade e, diante da urgência, 
os parlamentares liberaram um 
aporte financeiro para a refor-
ma da fachada”, conta.

Papel social do HU
Atualmente, o hospital pos-

sui um quadro funcional de 2,2 
mil colaboradores distribuídos 
nas áreas médica, assistencial 
e administrativa. A missão do 
HULW é desenvolver ensino, 
pesquisa e extensão, aliado a 

n
Em 2021, foram 
investidos 
R$ 2,7 milhões 
em equipamentos 
tecnológicos e 
R$ 17,7 milhões 
para a constru-
ção da rampa de 
emergência e re-
forma da fachada
do prédio, obra 
iniciada em 
janeiro deste ano. 
A previsão de 
conclusão é de 
dois anos

Diretoria anuncia construção de subestação de energia e rampa de evacuação; obra está orçada em R$ 5 milhões 

HU completa 42 anos de existência
AvAnços e conquistAs

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

uma assistência integral e de 
qualidade. No campo de prá-
tica, oferece 22 programas de 
residência, sendo 17 especiali-
dades na área médica, receben-
do, em média, 700 estudantes a 
cada semestre letivo. Em rela-
ção à residência multiprofissio-
nal, são ofertados os seguintes 
cursos: educação física, enfer-
magem, odontologia, fisiotera-
pia, fonoaudiologia, psicologia, 
terapia ocupacional, nutrição e 
farmácia. O superintendente re-
conhece o papel social do hos-
pital na assistência à população, 
mas esclarece que sua verdadei-
ra vocação é a formação profis-
sional dos alunos.

“O hospital universitário 
sempre foi visto pela socieda-
de como um local onde os ca-
sos mais complexos teriam con-
dições de ser resolvidos, porém 
a verdadeira vocação do hospi-
tal universitário é a formação 
profissional. O médico sempre 
estará acompanhado de um 
aluno, seja da graduação ou 
pós-graduação”, frisou.

Uma característica da atual 
gestão é a agilidade na desbu-
rocratização dos processos, bus-
cando soluções mais sustentá-
veis e pragmáticas. Um exemplo 
disso é que o HULW se desfez de 
mais de 850 bens inservíveis, que 
estavam gerando acúmulo ina-
dequado de material nos espa-
ços físicos. O material foi enca-
minhado para um depósito da 
UFPB e será colocado para leilão.

O gerente administrativo do 
Lauro Wanderley, Fábio Lopes, 
explica que foi necessário clas-
sificar os itens conforme o que 
estabelece a legislação sobre o 
tema, catalogando com base no 
modelo, marca, valor, entre ou-
tras especificações. “Demora-
mos seis meses para organizar 
tudo. O caminhão, cuja capacida-
de é 11 mil quilos, precisou fazer 
16 viagens ao depósito. A ideia é 
que, a partir de agora, essa prá-
tica ocorra de forma rotineira na 
instituição sem gerar acúmulo 
desnecessário, pois um ambien-
te organizado facilita o geren-
ciamento do patrimônio públi-
co”, destacou.

Outra ação que demonstra 
o pensamento diferenciado da 
gestão é trabalhar com os recur-
sos disponíveis naquele momen-
to’’ é que o HULW renovou o 
parque automotivo por meio do 
edital Reuse. “Fomos contempla-
dos com dois automóveis semi-
novos que eram da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF). Gastamos 
R$ 5 mil para reformar a cami-
nhonete. Ou seja, nossa necessi-
dade foi suprida e não desembol-
samos dinheiro público em um 
carro novo”, afirmou o superin-
tendente do HULW.

Gestão atual busca soluções sustentáveis

Missão
Desenvolver ensino, 
pesquisa e extensão, 

aliado a uma 
assistência integral 

e de qualidade

Atualmente, o 
HU possui 
um quadro
funcional de 
2,2 mil 
colaboradores 
distribuídos nas 
áreas médica, 
assistencial e 
administrativa

Foto: Evandri Pereira

SERVIÇO 

aObras em andamento 

• Centro cirúrgico de Of-
talmologia, com 50% da 
obra concluída;
• Núcleo de pesquisa 
clínica, avançado em 70% 
da obra;
• Construção de salas de 
aula para o ensino, pes-
quisa e extensão.

Projetos futuros no biênio 
2023-2024

• Construção de uma 
maternidade;
• Reforma do centro cirúr-
gico geral;
• Construção de uma UTI 
cirúrgica e UTI neonatal;
• Adequação do banco 
de sangue e CECAE.

Serviços oferecidos 
São ofertadas à população 

as seguintes especialidades mé-
dicas:  assistência em alergia/
imunologia, cancerologia clínica, 
hematologia e hemoterapia; in-
fectologia, psiquiatria, pediatria, 
neurologia, reumatologia, clínica 
médica, assistência em cuidados 
paliativos e clínica dor; dermato-
logia, endocrinologia, geriatria, 
nefrologia, urologia, oftalmolo-
gia, anestesiologia, cardiologia,  
pneumologia, radiologia inter-
vencionista, otorrinolaringolo-
gia, mastologia, ginecologia; or-
topedia, ginecologia e obstetrícia, 
gastroenterologia, gestação de 
alto risco e medicina fetal.

As especialidades cirúrgicas 
realizadas pelo Hospital Uni-
versitário são: cirurgia de cabe-
ça e pescoço; cancerologia; apa-
relho digestivo, cirurgia geral, 
plástica, videolaparoscopia, colo-
proctologia, obesidade mórbida, 
neurocirurgia, cirurgia bucoma-
xilofacial, obstétrica, ginecológi-
ca e pediátrica.

Investimentos
Foram investidos quase 

R$ 2,7 milhões em equipa-
mentos tecnológicos para mo-
dernização do HULW, no ano 
de 2021. Os recursos foram 
destinados à aquisição de no-
vos equipamentos médicos 
e laboratoriais, à compra de 
itens de informática e eletrô-
nicos e de acessórios mobiliá-
rios e eletroeletrônicos. 

Nas áreas médica e hospi-
talar, o HULW destinou mais 
de R$ 2 milhões na aquisição 
de 217 itens que estão fazen-
do “toda a diferença”, segun-
do Tissini, na assistência aos 
pacientes e na formação de 
estudantes da área da saúde. 
São ventiladores pulmonares, 
aspiradores, carros de emer-
gência, eletrocardiógrafos, 
camas e poltronas hospitala-
res, bisturis elétricos, macas 
para ressonância magnética, 
entre outros. Entre os equi-
pamentos de alto custo es-
tão o cromatógrafo e o apa-

Segundo 
Marcelo 
Tissiani, 
diante da 
urgência, 
os parla-
mentares 
liberaram 
um aporte 
financei-
ro para a 
reforma da 
fachada

relho eletroneuromuscular, 
que custaram    R$ 230 mil e 
R$ 95 mil, respectivamente.

Bica é reconhecida como referência em preservação
PelA unesco

O Parque Zoobotânico Ar-
ruda Câmara já está marcado 
na mente de todo pessoense 
quando o assunto é natureza. 
Desde a manhã de ontem, no 
entanto, a Bica, como é popu-
larmente chamado o espaço, 
passou a ser também uma re-
ferência mundial na área. Isso 
aconteceu pelo reconhecimen-
to da Unesco, que concedeu ao 
parque o título de Posto Avan-
çado da Reserva Biosfera da 
Mata Atlântica (PARBMA). O 
diploma foi entregue ao pre-
feito Cícero Lucena e ao vice
-prefeito Leo Bezerra durante 
solenidade no local.

  “Esse é o reconhecimen-
to do trabalho de quem cui-
da deste parque para que seja 
local de lazer, acolhimento e 

aprendizado. A Bica tem o po-
der de despertar em cada um 
o entendimento do quanto é 
importante preservar a natu-
reza. Compartilho esse títu-
lo com quem cuida da Bica e 
esperamos poder replicar ex-
periências como esta na cida-
de”, destacou o prefeito Cíce-
ro Lucena.

 Quando uma instituição 
recebe o título PARBMA ela 
passa a ser reconhecida como 
um local onde são desenvol-
vidos projetos de preserva-
ção e recuperação do bioma 
Mata Atlântica, que envolvam 
pesquisa e educação ambien-
tal. Com o título, o Parque Ar-
ruda Câmara conquista o re-
conhecimento de que possui 
um conjunto de ecossistemas 

terrestres, remanescentes de 
Mata Atlântica, que contribui 
para a conservação da biodi-
versidade, pesquisa e promo-
ção do desenvolvimento sus-
tentável e educação ambiental.

 A presidente do Conse-
lho Nacional da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica, 
Mary Sorage, explicou que os 
postos avançados são vitri-
nes. “É uma honra reconhe-
cer o trabalho que vem sendo 
feito aqui. Hoje a Bica alcan-
ça patamar de destaque e res-
ponsabilidade. Este título traz 
consigo o compromisso de se 
fazer mais e melhor e não te-
mos dúvida de que isso vai 
acontecer aqui, pois percebe-
mos o amor da equipe por este 
espaço”, afirmou.O diploma foi entregue ao prefeito Cícero Lucena e ao vice Leo Bezerra durante solenidade no local

Foto: Secom/JP

Foto: Evandro Pereira



Além de se destacar por ter sido 
uma artista que, de forma pioneira, 
abriu o caminho para que outras 
mulheres ingressassem na área do 
forró, espaço até então marcado pela 
predominância masculina, a canto-
ra Marinês também ficou conhecida 
como a “Rainha do Xaxado” e reco-
nhecida pela obra musical de quali-
dade, que são os 36 discos lançados 
ao longo da carreira, iniciada com 
Vamos Xaxar, lançado pela gravado-
ra Sinter, em 1957.

A artista é a homenageada da 
5ª edição do Festival de Música da 
Paraíba, que já está com inscrições 
abertas até o dia 6 de março e de-
vem ser feitas preenchendo formu-
lário eletrônico disponível no site 
da rádio (www.radiotabajara.pb.
gov.br). As disputas da competi-
ção serão nos dias 27 (1ª eliminató-
ria) e 28 (eliminatória) de maio, no 
Cine-Teatro São José, em Campi-
na Grande, e a grande final no dia 
4 de junho, no Teatro Paulo Pontes, 
no Espaço Cultural, em João Pessoa. 
São oferecidas cinco premiações: os 
três primeiros colocados; melhor in-
térprete e o mais votado do público 
pela internet.

A Rádio Tabajara, que é vincula-
da à Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), do Governo do Esta-
do da Paraíba, guarda parte dessa 
importante e preciosa discografia: 
um acervo de 21 LPs, alguns raros, 
que agora integram o Memorial ins-
talado nas dependências da sede da 
emissora, em João Pessoa.

Na Tabajara estão LPs como 
Aquarela Nordestina – o mais antigo 
do Memorial – lançado pela Sinter, 
em 1959. Há vários discos da canto-
ra entre as décadas de 1960 e 1990, 
até o Marinês Canta a Paraíba, CD in-
dependente de 2006. O gerente exe-
cutivo de radiodifusão, Berlin Car-
valho, informou que os mais de 20 
mil discos guardados na emissora, 
incluindo os LPs de Marinês, estão 
passando por um trabalho de digi-
talização, que está sob a responsa-
bilidade do operador de áudio Wel-
lington Sousa. 

“Marinês é uma das maiores 
cantoras do Nordeste e do Brasil, 
uma mulher guerreira e forte e que 
cantava as dores e os amores do 
nordestino e a Rádio Tabajara po-
der preservar esses discos é algo 
espetacular”, afirmou Berlin Car-
valho, para quem há três raridades 
no acervo do Memorial da emisso-
ra, que pode ser visitado pelo públi-
co de segunda a sexta-feira, no ho-
rário comercial. “Temos o segundo 
LP de Marinês, o Aquarela Nordesti-
na, que está preservado. Não exis-
te quase nenhum exemplar físico. 
E, pelo mesmo motivo, também são 
raridades os discos Siu, Siu, Siu, de 
1964, e Vamos Rodar Roda, de 1969. Os 
discos foram usados como material 
de trabalho pela emissora, mas estão 
preservados”, garantiu ele.

Além de manter o acervo de dis-
cos, Berlin Carvalho lembrou que 
uma das últimas entrevistas conce-
didas por Marinês foi para a Rádio 
Tabajara. “A gravação foi feita no dia 
16 de abril de 2007, ao jornalista Os-
valdo Travassos, e foi ao ar no dia 28 
de abril, no programa Paraíba é Su-
cesso, transmitido às 10h. E, em ho-
menagem a ela, a Tabajara criou há 
20 anos, no início da Tabajara FM, o 
programa Aquarela Nordestina, ho-
mônimo ao LP que lançou em 1959, 
que vai ao ar diariamente, das 4h às 
6h”, afirmou o gerente executivo de 
radiodifusão.

“Me impressiona o fato de Ma-
rinês ter lançado tantos discos, mas 
ter sido fiel ao estilo musical que 
abraçou, a música nordestina, em-
bora também tenha cantado roman-
ces e boleros”, disse a diretora-pre-
sidente da EPC, Naná Garcez. “Ela 
foi um fenômeno de vendas quando 
lançou seus três primeiros discos, 
foi a grande embaixadora da músi-
ca nordestina e merece sempre ser 
lembrada. Ela teve momentos difí-
ceis, mas foram superados, influen-
ciou outras cantoras, como Elba Ra-
malho, e tinha voz impressionante, 
muito forte. Ela amou muito a músi-
ca que cantava e liderava o conjunto 
Marinês e Sua Gente. Era uma cele-
bridade e, apesar de pernambucana, 
seu filho contou que ela pediu para 
ser enterrada em Campina Grande”, 
disse a gestora.

Outra homenagem que a Rádio 
Tabajara presta a Marinês é por meio 
do programa Tabajara em Revista, que 
é transmitido ao vivo de segunda a 
sexta-feira, das 14h às 15h, pela 105.5 
FM. “Nós abrimos e fechamos cada 
edição com uma música de Mari-
nês. Decidimos fazer isso a partir 
do momento em que foi lançado, 
nesta semana, o Festival de Música 
da Paraíba, da qual ela é a patrona. 
E, durante a transmissão, também 
informamos sobre a vida e obra de 
Marinês”, disse um dos apresenta-
dores, o músico Adeildo Vieira.

A outra apresentadora do pro-
grama, a cantora e compositora Cin-
thia Peromnia, também elogiou a 
iniciativa: “Marinês abriu espaço 
para as mulheres e foi quem mais 
ajudou a consolidar o forró para as 
cantoras. Tinha uma grande voz, 
de timbre marcante, que lembra-
va o aboio, além da musicalidade 
regional. É um orgulho estar exal-
tando-a”, afirmou ela.
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Através do QR Code 
acima, acesse o site 
da Rádio Tabajara 
para as inscrições

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Homenageando a "Rainha do Xaxado", 
a edição 2022 do Festival de Música da 
Paraíba está com as inscrições abertas

Obra de 
Marinês é 
preservada

Rádio TabajaRa No Memorial da 
Rádio Tabajara 
estão LPs 
muito raros, 
como ‘Aquarela 
Nordestina’, 
lançado em 1959, 
além ‘Siu, Siu, 
Siu’, de 1964, 
e ‘Vamos Rodar 
Roda’, de 1969 (de 
cima para baixo)

No acervo em 
João Pessoa, 
mais de 20 mil 
discos guardados 
e preservados 
na emissora, 
incluindo os LPs 
de Marinês, estão 
passando por 
um processo de 
digitalização
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Vice-prefeito Leo Bezerra presente na sessão do filme dos alunos

Cinema

Jovens do Creas fazem 
oficina audiovisual

Jovens do Centro de Referência de Assistência 
Social (Creas) integram a primeira turma da ofi-
cina básica de produção audiovisual ‘Descobrin-
do Novos Horizontes Através do Cinema’, que 
tem como objetivo reverter a medida socioedu-
cativa em oportunidade no mercado de trabalho. 
Em uma iniciativa inédita no Brasil, implementa-
da pela Prefeitura de João Pessoa, os alunos pas-
sam a substituir a Prestação de Serviço à Comu-
nidade (PSC) pelas aulas de cinema.

Neste primeiro momento, quatro alunos do 
Creas II foram selecionados e nesta semana apre-
sentaram o trabalho de conclusão de curso: o do-
cumentário Pra Tudo Tem Jeito. O evento ocorreu 
no Espaço Cultural José Lins do Rego, no bairro 
de Tambauzinho.

O vice-prefeito Leo Bezerra esteve presente no 
evento. “Vamos deixar o passado para trás e con-
tinuar de cabeça erguida. Nós queremos mostrar 
uma João Pessoa cada vez melhor, e são parce-
rias como estas que vão fazer a diferença”, desta-
cou o gestor.

A iniciativa é colocada em prática pela Secre-
taria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). 
Durante as aulas, que aconteceram nas segundas, 
quartas e sextas-feiras, durante o mês de dezem-
bro, os alunos produziram o curta-metragem ins-
pirado nas próprias experiências na comunidade, 
com suas adversidades e desafios.

“Estamos muito felizes com essa conquista e 
sei que isso é só o início. Começamos com uma 
turma de quatro alunos e agora já temos procu-
ra para formar novas turmas, isso é muito grati-
ficante”, ressaltou o secretário de Direitos Huma-
nos e Cidadania, João Corujinha.

O diretor de cinema Lúcio César Fernandes, 
um dos professores da oficina, explica que a ideia 
principal do projeto é contribuir para mudança 
de perspectiva em um cenário de poucas opor-
tunidades. “É completamente possível que no 
futuro muitos desses jovens possam estar traba-
lhando de assistente em diferentes áreas como 
cenografia, maquinaria, elétrica, produção, en-
tre outros. Então, essa oficina se presta para mos-
trar para esses jovens novas opções, que podem 
se transformar em novas profissões”, destacou o 
cineasta paraibano.

Os alunos aprenderam de forma prática todos 
os processos da produção de um material audiovi-
sual, do roteiro até a edição final; o papel de cada 
profissional; os materiais usados para gravação, 
como câmera, tripé, gravador e iluminação.

“Eu era muito envergonhada, não mexia com 
nada desses equipamentos. Eu estava perdida e 
no começo foi bem difícil, até por conta da mi-
nha filha, mas depois foi muito bom. Não que-
ria nem que acabasse”, relatou uma das alunas 
da oficina.

Toda a experiência proporcionou novas opor-
tunidades para os alunos, que precisaram enfren-
tar os próprios desafios. “Eu me sinto muito impor-
tante, porque eu estava em uma fase muito difícil. 
Assim que chegou esse curso, minha vida mudou. 
Esse tempo que passei aprendendo foi muito im-
portante para mim. Eu ficava ansiosa para os dias 
de aula”, disse a concluinte do curso.

A juíza da 2ª Vara da Infância e Juventude de 
João pessoa, Antonieta Maroja, também partici-
pou da cerimônia de conclusão do curso e desta-
cou a importância da iniciativa da Prefeitura de 
João Pessoa para reinserção dos adolescentes na 
sociedade. “A conclusão dessa oficina é a efetivi-
dade de uma política pública para esses jovens que 
vivem em situação de vulnerabilidade e que final-
mente tiveram, através dessa iniciativa, a oportu-
nidade de acreditar que são capazes de ganhar a 
vida pelo próprio esforço. Esse é o poder trans-
formador da medida socioeducativa, que é o que 
a gente sonha poder entregar a cada adolescente 
que passa pela sala de audiência depois de come-
ter um ato infracional”, comentou ela.
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Um dia, tudo passa: a história de um rio
Eu, por muito tempo, fui 

um rio-produto de um simples 
córrego juntando água para ir 
se alargando e, aos poucos, se 
transformar num rio de ver-
dade. Mas, nunca fui cauda-
loso ou bravio. Ao contrário, 
as águas que me alimentaram 
e me fizeram crescer, sempre 
foram mansas e de boa quali-
dade. E se ofereceram a mui-
tos para alimentá-los e matar-
lhes a sede.

Agora, já misturado às 
águas salgadas do mar, me vejo 
quase sem forças para enfren-
tar as ondas que, às vezes pe-
quenas, de repente se transfor-
mam em enormes capazes de 
nos afogar. E, sabendo que elas 
são fortes, o pequeno riacho 
de antigamente – talvez fora 
de tempo – sentindo-se forte já 
como rio, um dia imaginou-se 
superior a tudo. E, ao longo do 
tempo, foi – audácia e ousadia 
– vencendo o que lhe apareceu 
pela frente. Depois, já um tan-
to cansado, nem sentiu que já 
fora engolido pelo mar.

E, ele, o riacho, o córrego, 
o pequeno rio, simplesmente 
desapareceu na imensidão do 
oceano. Ele, que já se deixa-
ra enlevar por tantas pessoas 
e animais que, no passado, 
lhe enfeitaram as suas águas, 
de repente, como que se afo-
gou... dentro d´água. E, como 
num último suspiro, já envol-
vido pela imensidão do ocea-

no, tentou se deixar alcançar 
por uma linda sereia que até 
lhe sorriu – com os seus den-
tes alvos e lindos – compon-
do uma boca de lábios carnu-
dos e desejáveis. Apequenado 
e quase despercebido naquela 
montanha d´água azul/ver-
de belíssima, buscou a sereia. 
Queria, ao menos, ainda vê-la, 
queria escorrer suas águas so-
bre aquele belo e jovem corpo 
com que tanto sonhara. Mas, 
nada! A sereia, simplesmen-
te o ignorou e foi nadar nou-
tra parte do oceano, ao lado de 
outras mais jovens.

Foi, então, que o rio, ve-
lhinho e cansado que tantas 
aventuras tinha vivido, sen-
tiu-se só e abandonado. Seu 
destino implacável: se acabar 
dentro da imensidão do ocea-
no. Ainda quis resistir e se er-

guer numa onda e ficar sus-
penso no ar, para tentar contar 
sua história.

Mas, faltaram-lhe as for-
ças e ele, pequenino, velho e 
fraco, foi se desmanchando e 
se entregando, não sem antes 
de juntar duas últimas lágri-
mas de água doce em pedaços 
de água salgada – muito sal-
gada – que o acompanharam 
nos seus últimos momentos 
de vida... de rio! Sequer teve 
chance de ver a figurinha que 
a sereia desejada lhe mandou, 
por cima da onda: uma linda 
bonequinha acenando com a 
mão, dando-lhe um adeus de-
finitivo...

E a vontade de voltar a ser 
rio, ficou somente na vontade.

Afinal, a água que passou 
agora jamais será a mesma que 
passou há 40 anos: essa se foi. E 

para sempre! O resto? O resto é 
somente tristeza e choro – en-
quanto chorar for possível...

Menos a lembrança de 
quem, um dia qualquer de um 
tempo qualquer, amamos de 
verdade. Com ardor e vonta-
de. Com desejo e sinceridade. 
Com amizade e honestidade. 
Enfim, com todo o amor que 
se pode ter a uma pessoa. Com 
quem se fala, com quem se ri, 
a quem se admira, de quem o 
corpo se treme só de pensar em 
abraçar e beijar. Com quem se 
tem o desejo enorme de chorar 
no ombro, de falar ao ouvido, 
de beijar-lhe a boca. De sentir o 
imenso prazer de ter-lhe o cor-
po colado por inteiro.

Mas, também, ao saber que 
tudo isso não passa de um so-
nho, vem o vazio da solidão e 
da carência total. Enfim, esta é 
a vida – tão boa de viver e que 
nos propicia momentos de ale-
gria pura, de satisfação imen-
sa, de prazeres nunca dan-
tes sentidos. Mas, também, de 
momentos de extrema solidão, 
da falta da pessoa amada, da 
necessidade de mais afeto e ca-
rinho – de amor com tudo que 
estas simples quatro letras for-
mando uma palavra de tão ele-
vado poder, pode representar! 
Vou parar, senão já fica (qua-
se) pronta a crônica da próxi-
ma semana! E, sei não, qual 
vai ser o dia em que tudo isso 
vai passar...

A Padaria Espiritual e o cancioneiro cearense (III)
O ponto estatutário não cumpri-

do integralmente pela Padaria foi o 
que figurou no número 34 do Progra-
ma de Instalação: a Padaria Espiritual 
obriga-se a organizar, dentro do mais 
breve prazo, um cancioneiro popular, 
genuinamente cearense.

Em quatro anos de vida, isto é, nas 
edições 33, 34 e 36 de O Pão, o trabalho 
teve início e dele se encarregou Cariri 
Braúna (José Carvalho), segundo in-
formação do próprio Cariri. Prescre-
via-se que o cancioneiro fosse genui-
namente cearense e José Carvalho era 
o nome naturalmente indicado para 
cometimento de tanto alcance em be-
nefício das letras folclóricas. Cratense 
da gema, viera do sul do estado, onde 
convivera com Zé de Matos e outros 
afamados cantadores populares.

A quantidade de versos publica-
dos não excedeu de 35 as quadrinhas 
soltas que O Pão chegou a publicar, 
precisamente quando estava em vias 
de desaparecer, mas aquele pequeno 
número de estrofes da musa anônima 
hoje corre mundo e indiscutivelmen-
te via letra impressa, pela primeira 
vez no Ceará e durante os meses der-
radeiros de 1896. Tudo quanto O Pão 
publicou foi aproveitado, sete anos 
mais tarde, em 1903, pelo folclorista 
paraibano José Rodrigues de Carva-
lho, que com o seu livro Cancioneiro 
do Norte comemorou o tricentenário 
da colonização cearense. Do livro de 
Rodrigues de Carvalho, as quadri-
nhas primitivamente aparecidas no 
jornal da Padaria se irradiaram para 
outras coletâneas e hoje se encontram 
incorporadas ao patrimônio poético 
do folclore nacional. A contribuição 
da Padaria Espiritual na sua totalida-
de era inédita, de grande valia para o 
folclore do Brasil. Várias estrofes da 
antologia de O Pão foram consagra-
das em livros:

Você diz que bala mata / bala não mata 
ninguém / a bala que mais me mata / são 
os olhos do meu bem.

Menina, diga a seu pai/que se quer ser 
meu amigo, / ou me pague o meu dinhei-
ro/ou case você comigo.

Quando eu vim de minha terra, / mi-
nha mãe me encomendou:/meu filho, tu 
não apanhes/que teu pai nunca apanhou.

Vou-me embora, vou-me embora / 
mais a Maria Candeia: / si a noite for mui-
to escura, / os cachos dela alumeia.

Valha-me Nossa Senhora, / Mãe de 
Deus, ó Virgem Pia! / doce bom não de-
sonera, / cabra bom não desconfia!

Peguei na perna da véa, / pensando 
que era da fia... / minha senhora descul-
pe, / que era de noite, eu não via...

Ninguém pode obscurecer que 
a Padaria Espiritual realizou mui-
to em obediência aos imperativos 
de seu lema, que era “Amor e Traba-
lho”, mas nem sempre a divisa teve 
fiel observância. Amor... as rusgas, os 
dissídios que determinaram a fun-
dação do Centro Literário toldaram 
a cordialidade existente entre os Pa-
deiros, cordialidade que tanto en-
cantara Raimundo Correia e Pardal 
Mallet. Trabalho... a turma trabalha-
va, mas uma vez por outra, desgar-
rava para a boemia.

Era exigida a presença dos Padei-
ros às sessões e chegou-se a culminar 
na pena de eliminação aos desidiosos 
na frequência. Uma vez Rodolfo Teó-
filo castigou os faltosos com a obriga-
ção de irem distribuir pessoalmente 
O Pão aos assinantes, para o que fo-
ram organizadas listas e cada um dos 
refratários punidos se incumbiu de 
determinadas ruas. Até Antônio Sa-
les, várias vezes, deu com os burros 
na água, não cumprindo os seus de-
veres de secretário. De 22 de junho a 2 
de julho de 1892, não escreveu nenhu-
ma Ata, reaparecendo depois cansa-
do de vergonha e ralado de crucian-
tes remorsos, a gaguejar a desculpa de 
cabo de esquadra, de que, nas sema-
nas de São João e São Pedro, os Santos 
mais brincalhões do reino dos céus, 
ele – Sales – atravessara uma fase de 
intensa paixão pela dança e estive-
ra com um namoro novinho em fo-
lha. Três dias em seguida, novamen-
te o livro de atas era atirado para um 
canto como coisa imprestável e dessa 
vez pelo longo de mais de dois anos. 
Não se dá nenhuma notícia das ocor-
rências havidas de 5 de julho de 1892 a 
27 de setembro de 1894. Nessa última 
data o livro insere, porém, uma decla-
ração à posteridade, em que adverte: 
“O tempo registrado nas atas prece-

dentes foi a fase de inflorescência da 
Padaria, fase ruidosa e desordenada 
em que as almas dos Padeiros se ex-
pandiam em ramalhetes flamantes de 
fortes aromas capitosos. O tempo so-
bre o qual este livro emudece foi a fase 
surda e fecunda da gestação, quan-
do as células do cérebro, com cálices 
de flor entumecidos, elaboram os po-
mos divinos da Ideia. Então, nasce-
ram Plantos, de Lopes Filho, Flocos, de 
Sabino Batista, Os contos do Ceará, de 
Eduardo Saboia e os versos de Antô-
nio de Castro. Bem vedes, posterida-
de, que a Padaria está vivinha, bolin-
do, mais ativa e entusiástica do que 
sempre. E para que não seja necessá-
rio reproduzir explicações como esta, 
de amanhã em diante serão as atas es-
critas com toda regularidade”.

Onde reside a Alegria?
Vem da alma ou do coração?
Eis o que a filosofia
Pergunta, interroga, em vão.

Onde reside a Tristeza,
A doce irmã da Paixão?
Eis o que, todo incerteza,
O homem pergunta, em vão.

No seio da natureza,
Eu as vejo, noite e dia:
Mora tão perto a Tristeza,
Mora tão longe a alegria...

(Lopes Filho)
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“Já um tanto cansado, nem sentiu que já fora engolido pelo mar”

“A contribuição 
da Padaria 
Espiritual na 
sua totalidade 
era inédita, de 
grande valia 
para o folclore 
do Brasil”
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Colunista colaborador

Desde criança que visito o sítio Tambor e 
arredores, a Mumbuca, lugarejo ancestral de 
meus familiares, território sentimental que dá 

sentido à nossa existência. Das garatujas infantis 
às conversas familiares, duas histórias sempre me 
tomaram de assalto, uma se refere a uma “Pedra do 
Letreiro”, nome comum dado a rochas que contém 
inscrições que são indecifráveis para o homem do 
campo, e a outra contava a presença de uma gruta 
oculta na mata com uma fonte de água, a Gruta do 
Pinga ou “o Pinga”, como alguns se referem. Mas pelo 
tom das conversas, a Gruta não era coisa de criança, e 
aquela história adormeceu nas gavetas empoeiradas 
de minha memória, até que em 2005, já na faculdade, 
estive na casa de Tia Judite e lembrei, pedindo para 
que me contassem o que sabiam.

Marcelo de Zeza, meu primo mais velho naqueles 
rincões, disse ter estado apenas uma vez no lugar e 
fazia muito tempo, não sabia se conseguia chegar. 
A Pedra do Letreiro é bem mais próxima, sabe 
muito bem onde é, até já havia amarrado uma 
burrega perto, mas o Pinga. O desafiei a ir tentar me 
mostrar onde seria o lugar, ele topou. No comecinho 
da caminhada, avistei a imensidão da Serra do 
Maracajá e o verde que tomava conta do arvoredo, 
era época chuvosa, momento mais delicado para 
uma investida na mata e mais às cegas. Não 
pestanejei e fomos. O caminho carroçável acabara 
na última residência, na descida para o vale. Uma 
paisagística suprema, uma caatinga exuberante, 
cheiro forte de jurema, do marmeleiro, umidade alta, 
clima ameno e a descida até o vale proporciona 
alguns escorregões, parte de terra molhada, folhas e 
galhos também e ali fomos abraçados pela encosta 
sul da Serra. Apesar de subi-la todos os meses para 
levar as compras de Zé Severino, meu bisavô, tudo 
era novo para mim, pois sempre ascendia pela 
porção norte, próximo a antena de transmissão e 
chegava de carro no terreiro de vovô.

Fomos de um lado para outro por mais de uma 
hora e vendo a impaciência do primo, resolvi abortar 
a expedição e retornar. Foi prudente, não iríamos 
encontrar. Sequer enxergamos residências, lugares 
em que poderíamos ter informações.

O geólogo da Inspetoria de Obras Contra as 
Secas – Ifocs (atual Dnocs), Luciano Jacques de 
Moraes, escreveu em 1924 o livro Serras e Montanhas 
do Nordeste em dois volumes, um verdadeiro tratado 
geológico dessas terras. Nele, afirma ter encontrado a 
Gruta do Pinga: “formada pela sobreposição de blocos 
deste gneiss (porphyroide cinzento). Num rochedo do 
mesmo gneiss, existem inscripções a tinta encarnada, 
compostas principalmente de traços inclinados, das 
quaes mais adiante trataremos”. E tratou mesmo 
em uma obra específica: Inscripções rupestres no 
Brasil, publicada também pelo Ifocs no ano de 1924, 
em que afirma: “Tivemos oportunidade de examinar 
inscripções nas seguintes localidades: Pinga, na 
fazenda Mumbuca, a 22 km a oeste de Campina 
Grande” e curiosamente não faz um levantamento das 
inscrições, como o fez nos outros sítios arqueológicos 
visitados: “Conseguimos copiar alguns dos mais 
expressivos caracteres em todos esses letreiros, 
excepto no de Pinga”. Detalhe é que entre 2006 e 2010, 
estive no lugar algumas vezes, duas delas compondo 
a equipe da Sociedade Paraibana de Arqueologia, e 
nada de pintura rupestre foi encontrada. Até um retrato 
tiramos no mesmo lugar em que o geólogo e sua 
equipe foi fotografada décadas antes, no que induz 
indubitavelmente que aquele é o lugar.

A Gruta do Pinga é um aprazível lugar formado 
por blocos sobrepostos formando galerias e pocinhos 
de onde milagrosamente brota um veio d’água. A 
área é cercada de misticismo, são muitas as histórias 
que são avivadas principalmente pelos camponeses 
mais longevos. Um dos moradores da região, 
Arlindo Marinho de Alcântara (Seu Arlindo) afirmou 
que havia uma moça de pele trigueira, cabelos 
negros bem compridos e olhos de mel, ela buscava 
constantemente água na gruta até que em um certo 
dia de sol ela se sentou ao lado de uma poça d’água 
onde se pintava com uma tinta preta. Tempos depois 
um caçador quis mexer com ela. Naquele momento, 
ela foi andando de costas lentamente para o interior 
da gruta e se encantou, ninguém a viu novamente. 
Isso foi no tempo antigo. Desde então, uma cobra 
apareceu nas locas. Dizem que é a moça que está 
encantada e de vez em quando aparece alguém aí no 
terreiro dizendo que viu a serpente.

Segundo o folclorista Câmara Cascudo, a 
tradição das cobras encantadas permeia quase todo 
o Brasil e o mistério da Gruta do Pinga se refere a 
mais uma lenda de encantamento. De acordo com a 
tradição, há a necessidade de uma força maior para 
a quebra do encanto, garantindo a restituição da 
forma humana da moça. 

Foi estranho o geólogo Luciano Jacques não 
copiar as inscrições, assim como fez nos outros 
sítios visitados, e é também estranho a dificuldade 
de encontrar esses testemunhos ancestrais. A 
Gruta do Pinga ocultou não só a moça (que pela 
descrição era indígena) a transformando em 
cobra, como também sepultou esse testemunho 
ancestral que agora torna-se um hiato nos estudos 
arqueológicos parahybanos.

Crônica 
  Em destaque

Mitos e lendas da 
PB: Gruta do Pinga

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

Depois de dois longas-metragens 
de sucesso, Laços e Lições (ainda em 
cartaz na capital paraibana), a versão 
“carne e osso” da Turma da Mônica 
dos quadrinhos vai ganhar uma série 
original na plataforma de streaming 
GloboPlay. As gravações já começa-
ram nas cidades de Poços de Caldas 
(MG), Águas da Prata (SP) e São João 
da Boa Vista (SP).

Com o mesmo elenco dos filmes 
de Daniel Rezende: Mônica (Giulia 
Benite) Cebolinha (Kevin Vechiat-
to), Magali (Laura Rauseo) e Cascão 
(Gabriel Moreira) repetem o papel 
do quarteto protagonista. O seriado 
mostrará a criação do Clube da Tur-
ma, que foi montado no Parque Mu-
nicipal Antônio Molinari, na mineira 
Poços de Caldas.

Para Mauricio de Sousa, criador 
dos personagens, a turma do Bairro 
do Limoeiro não poderia ficar longe 
do público. “A série do Globoplay é 

mais uma oportunidade de aproxi-
mar e colocar os fãs dentro desse uni-
verso. A produção está a todo vapor. 
Nossa equipe de roteiristas está par-
ticipando ativamente, junto aos pro-
dutores, para garantir outro grande 
sucesso. Os fãs não perdem por espe-
rar!”, destacou o veterano roteirista e 
desenhista de quadrinhos.

O cineasta Daniel Rezende, qua as-
sina a direção geral do projeto (ainda 
sem data de lançamento), finaliza: “É 
muito bom voltar ao universo criado 
pelo Mauricio de Sousa. E é emocio-
nante estar na companhia desse elen-
co maravilhoso e poder vivenciar o 
crescimento deles junto com um novo 
projeto audiovisual”.

Da Redação
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Atores 
repetem os 
papéis dos 
dois longas 
do cinema 
na série, que 
está sendo 
gravada em 
Minas Gerais 
e São Paulo

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

EM cartaz
ESTREIA

CASE ComIgo (marry me. EUA. Dir: Kat 
Coiro. Comédia, Romance. 12 anos). Kat Val-
dez (Jennifer Lopez) é uma das mais famosas 
cantoras pops, além disso, ela faz o par mais 
sexy do mundo com seu noivo (Maluma). No 
dia do casamento, Kat descobre que ele esta-
va traindo com sua assistente. Abalada e com 
raiva, ela caba se casando com alguém alea-
tório da plateia (Owen Wilson), arrastado por 
sua filha para a cerimônia. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 8: 13h45 (dub.) - 16h15 (leg.) - 18h45 
(dub.) - 21h15 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 3 (dub.): 16h20 (exceto seg. e ter.) - 21h45 
(exceto seg. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 16h20 - 18h30 - 20h40; CINE SERCLA 
SERCLA 5 (dub.): 16h20 - 18h30 - 20h40.

ExoRCISmo SAgRADo (The Exorcism 
of god. EUA, México, Venezuela. Dir: Alejan-
dro Hidalgo. Terror. 16 anos). Padre (Will Bein-
brink) comete um terrível sacrilégio ao ser 
possuído durante um ritual de exorcismo. De-
zoito anos depois, as consequências de seu 
pecado voltam para assombrá-lo e acabam 
desencadeando uma batalha ainda maior 
entre o bem e o mal. CINÉPOLIS MANAÍRA 
6: 14h (dub.) - 16h30 (dub.) - 19h (dub.) - 21h 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 
15h45 - 18h15 - 20h45.

moRTE no nIlo (Death on the nile. Rei-
no Unido, EUA. Dir: Kenneth Branagh. Sus-
pense. 14 anos). Durante sua viagem de lua 
de mel pelo Rio Nilo, um casal (Gal Gadot e 
Armie Hammer) convidaram os entes mais 
queridos para um cruzeiro. Porém, um passa-
geiro é misteriosamente morto e todos os pas-
sageiros têm motivos para matá-lo. Mas um 
dos convidados, por coincidência, é o mais fa-
moso detetive do mundo, Hércules Poirot (Bra-
nagh), que começa a investigar o caso. CEN-
TERPLEX MAG 2: 15h30 (dub.) - 18h20 (leg.) 
- 21h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 
14h15 - 17h - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10  
- VIP (leg.): 15h - 17h45 - 20h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 18h30 (exceto seg.) - 
21h15 (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5: 
15h30 - 18h - 20h30; CINE SERCLA SERCLA 
1: 15h30 - 18h - 20h30.

ConTInUAÇÃo

AS AvEnTURAS DE gUllIvER (gulliver 
Returns. Ucrânia, Chipre. Dir: Ilya Maksimov. 
Animação. Livre). Ao retornar à Lilliput, Gulli-
ver descobre que muita coisa mudou desde 
a sua partida e que os moradores estão en-
frentando a ameaça de um general com sede 
de vingança. Gulliver é a última esperança 
para salvar a cidade e terá que se esforçar 
para vencer esse desafio gigante. CENTER-
PLEX MAG 3 (dub.): 16h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 14h (exceto seg.).

EDUARDo E mônICA (Brasil. Dir: René 
Sampaio. Romance e Drama. 16 anos). Em um 
dia atípico, uma série de coincidências levam 
Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Mônica 
(Alice Braga) em uma festa. Uma curiosidade 
é despertada entre os dois e, apesar de não 

serem parecidos, eles se apaixonam perdida-
mente. CENTERPLEX MAG 4 : 19h.

HomEm-ARAnHA - SEm volTA pARA 
CASA (Spiderman - no Way Home. EUA. Dir: 
Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 
anos). Peter Parker (Tom Holland) precisará li-
dar com as consequências da sua identidade 
como aracnídeo ter sido revelada pela repor-
tagem do Clarim Diário. Incapaz de separar 
sua vida normal das aventuras de ser um su-
per-herói, Parker pede ao Dr. Estranho (Bene-
dict Cumberbatch) para que todos esqueçam 
sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço 
não sai como planejado. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 4 (dub.): 13h50 - 17h15 - 20h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 13h20 (exceto seg. e 
ter.) - 18h45 (exceto seg. e ter.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (dub.): 17h10 - 20h; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 17h10 - 20h.

moonfAll - AmEAÇA lUnAR (moon-
fall. EUA. Dir: Roland Emmerich. Ficção Cien-
tífica. 14 anos). Por motivos desconhecidos, a 
Lua sai de sua órbita e passa a se deslocar 
em direção à Terra, podendo causar uma co-
lisão em breve. Uma ex-astrounauta da Nasa 
(Halle Berry) acha que pode resolver essa si-
tuação e impedir que o impacto aconteça, 
mas apenas um de seus colegas (Patrick 
Wilson) acredita nela. CENTERPLEX MAG 3: 
18 (dub.) - 20h45 (leg.);  CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2 (dub.): 19h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 
- MacroXE: 15h15 (dub.) - 18h15 (dub.) - 21h 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 
14h15 - 17h - 19h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 17h40 - 20h10; CINE SERCLA SER-
CLA 3 (dub.): 17h40 - 20h10.

pânICo (Scream. EUA. Dir: Matt Bettinel-
li-Olpin e Tyler Gillett. Terror, Suspense e Th-
riller. 16 anos). Vinte e cinco anos após uma 
série de crimes brutais chocar a tranquila 
Woodsboro, um novo assassino se apropria 
da máscara de Ghostface e começa a perse-
guir um grupo de adolescentes para trazer à 
tona segredos do passado mortal da cidade. 
Agora, a repórter Gale Weathers (Courteney 
Cox) e o xerife Dewey (David Arquette) se reú-
nem com Sidney Prescott (Neve Campbell) 
para enfrentar um novo psicopata. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 21h45.

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Ani-
mação. Livre). Na glamourosa cidade de 
Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam 
seus medos, fazem novos amigos e superam 
seus limites em uma jornada para convencer 
o recluso astro Clay Calloway a subir aos pal-
cos novamente. CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 
16h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 13h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 13h15 
(somente sáb. e dom.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 2 (dub.): 15h35; CINE SERCLA SERCLA 
3 (dub.): 15h35.

SpEnCER (EUA, Reino Unido, Alemanha, 
Chile. Dir: Pablo Larrain. Biografia e Drama. 
12 anos). Nos anos 90, Diana (Kristen Stewart) 
passa o feriado do Natal com a família real 
em Norfolk, Reino Unido. Apesar das bebidas, 
brincadeiras e comidas em que sabe o roteiro, 
esse final de ano vai ser diferente. Após rumo-
res de traição, a princesa se vê em um impasse 
quando percebe que o seu casamento com o 
Príncipe Charles (Jack Farthing) não está dan-
do certo. Mesmo com os dois filhos, ela decide 
o deixar. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 16h45 
(exceto sáb. e dom.).

Tô RyCA 2 (Brasil. Dir: Pedro Antônio. 
Comédia. 12 anos). Selminha (Samantha 
Schmütz) está de volta. Após ficar rica ela 
paga mais caro em tudo que quer e que pode 
pagar, sem pensar nas consequências. Mas 
tudo que é bom dura pouco. A fortuna de Sel-
minha e todo o dinheiro são colocados a pro-
va quando uma estranha aparece do nada e 
coloca o dedo em onde não é dela. Para piorar, 
a estranha tem mesmo nome que Selminha e 
se diz herdeira legitima da fortuna. CENTER-
PLEX MAG 4: 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 
15h45 - 18h - 20h15; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2: 16h (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
4: 16h45 - 18h45 - 20h45; CINE SERCLA SER-
CLA 4: 16h45 - 18h45 - 20h45.

TURmA DA mônICA: lIÇõES (Brasil. Dir: 
Daniel Rezende. Aventura e Comédia. Livre.). 
Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fogem 
da escola. Agora, terão que encarar as suas 
consequências, e elas não serão poucas. Nes-
ta nova jornada, a turma descobrirá o real va-
lor e sentido da palavra amizade. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2: 16h45 (sáb. e dom.).

Foto: Divulgação

Owen Wilson (E) em matrimônio inesperado com Jennifer Lopez (D) na comédia ‘Case Comigo’

Turma da Mônica vira série
‘streaming’
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FCJA planeja seminário sobre Semana de Arte Moderna
Virtual

A Fundação Casa de José Américo (FCJA), 
localizada na cidade de João Pessoa, planeja 
realizar, no próximo mês de março, um se-
minário para debater os reflexos da Sema-
na de Arte Moderna no Estado da Paraíba e, 
também, no âmbito do Nordeste. O objetivo 
é lembrar o centenário do evento, que acon-
teceu no período de 13 a 17 de fevereiro de 
1922, em São Paulo. Na ocasião, a instituição 
pretende marcar os 100 anos de publicação 
da obra de José Américo de Almeida (1887-
1980) Reflexões de Uma Cabra, novela original-
mente lançada em junho de 1922.

“A princípio, o seminário, cuja data ainda 
será definida, ia ser presencial, mas poderá ser 
realizado de forma híbrida, por causa da pan-
demia da Covid-19. Por tratar da repercussão da 
Semana de Arte Moderna no Nordeste, convi-
daremos para serem expositores professores da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Uni-
versidade Estadual da Paraíba (UEPB) e de ou-
tras universidades de estados da região, como 
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas”, 

disse a gerente do arquivo da FCJA, professora 
Lúcia Guerra, acrescentando que o evento terá 
as parcerias da Academia Paraibana de Letras 
(APL) e do Instituto Histórico e Geográfico Pa-
raibano (IHGP). 

Referindo-se à obra de José Américo de Al-
meida, a professora Lúcia Guerra informou 
que Reflexões de Uma Cabra foi publicada em A 
Novela, uma revista paraibana. “O jeito como 
José Américo escreveu essa obra foi bem ino-
vador e moderno e, como foi publicada no mes-
mo ano da Semana de Arte Moderna, também 
vamos incluí-la na programação do seminá-
rio”, destacou ela.

A gerente do arquivo da FCJA antecipou 
que, neste ano, a entidade também realizará 
evento para marcar o bicentenário da Indepen-
dência do Brasil. “O paraibano Epitácio Pessoa 
ocupava a Presidência da República na época 
do centenário da independência do país e ele é 
emblemático para a Paraíba. A ideia do evento 
é, por exemplo, discutir a contribuição dele na-
quela época”, finalizou Lúcia Guerra.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Além do seminário remoto, instituição 
pretende marcar os 100 anos de publicação de 

uma obra de José Américo de Almeida (foto): 
‘Reflexões de Uma Cabra’, novela lançada 

originalmente em junho de 1922

Cantor e compositor Lucke lança, na próxima segunda-feira, nas plataformas de áudio, ‘single’ e clipe de ‘Aurora’

Canção recria o amadurecer do artista
Música

Dando luz a seu 
primeiro single 
do ano, o cantor e 
compositor Lucke 

lança na próxima segunda-
feira (dia 14) ‘Aurora’, canção 
que recria o percurso pes-
soal de amadurecimento do 
artista e aponta para novas 
propostas sonoras na carrei-
ra do pernambucano radica-
do em João Pessoa. Com uma 
predominância do reggae al-
ternativo e de roupagens do 
pop rock, a canção aposta em 
letras que tratam do otimis-
mo, propondo uma reflexão 
sobre o que realmente impor-
ta na vida. ‘Aurora’ já está dis-
ponível para pré-save nas pla-
taformas digitais, e ganha no 
mesmo dia um clipe no You-
Tube (/luckeoficial).

Com uso de guitarras in-
tensas inspiradas na Tropi-

cália e no movimento hippie 
dos anos 1970, Lucke combi-
na a estética sonora com um 
padrão vocal mais suave e 
melódico. Na sua composi-
ção são narradas passagens 
que perduram na memória 
de seu autor desde a infân-
cia, passando pela adolescên-
cia até chegar aos dias de hoje. 
Para reforçar o caráter íntimo 
e personalístico de ‘Aurora’, a 
letra é criada como uma cole-
tânea de expressões, uma cos-
tura de frases e situações que 
orbitaram seu ambiente fami-
liar entre afetos e opressões, e 
que agora entram para o seu 
repertório musical.

“Tudo que está na música 
são coisas reais que vivi, que 
ouvi de minha mãe, de minha 
família ou de meu pai gritan-
do enquanto repreendia mi-
nha forma de pensar”, reve-
la ele, que se considera mais 
compositor do que propria-
mente um cantor, cujo ofício 

surgiu para dar vazão aos 
textos que escreve desde os 
14 anos de idade. “Meu forte 
é escrever, é passar o que eu 
sinto para as pessoas. Sou um 
artista da escrita mais do que 
da técnica vocal”.

‘Aurora’ é também o nome 
de uma cachorra, companhia 
diária de Lucke, que a viu 
passar por um sério proble-
ma de saúde, para o qual não 
há cura, mas que hoje encon-
tra-se bem. Foi testemunhan-
do o que o compositor cha-
ma de “renascimento”, a ida 
da escuridão à luz, que Luc-
ke desenvolveu a canção. “Eu 
me vi muito nela. Ela conse-
guiu dar a volta por cima e 
fazer com que a força de von-
tade de viver fosse maior que 
a doença que ela estava pas-
sando. Para mim, foi como 
um recomeço, um novo sol 
na minha vida”. Mas quem 
ouve a canção sem ter co-
nhecimento sobre essa histó-

ria não perceberá que a letra 
possui essa inspiração.

Aniversário
A música e o videoclipe 

chegarão ao público no dia 
em que o artista completa 25 
anos, e a data é usada por ele 
também como uma forma de 
se reinventar enquanto ar-
tista. “Aprendi formas dife-
rentes de explorar a minha 
voz, descobrindo tons dis-
tintos que eu posso cantar e 
as melhores formas de como 
adequar a voz para o ritmo 
da música”, descreve ele so-
bre a canção, cujos os ins-
trumentos são executados 
pelo produtor Luiz Brasil, 
que participa da criação ar-
tística juntamente com Luc-
ke direto de Brasília.

Fazendo parte de um pro-
jeto maior, o ‘Aurora’ estará 
presente em um álbum a ser 
lançado no segundo semes-
tre deste ano. Já tendo apre-

sentado ‘Quem são os teus 
amigos?’, o segundo EP de 
Lucke deve se chamar Hang 
loose. A proposta já conta com 
oito músicas prontas e está 
em fase de captação de recur-
sos para conclusão do traba-
lho. Lucke conta com mais de 
meio milhão de plays no You-
Tube com o seu EP de estreia, 
Meu Mundo, de 2020 e que 
tem referências no brega, no 
funk e no forró. Hoje, o can-
tor afirma que esse trabalho 
representa apenas uma fase 
na qual ele preferiu seguir 
sugestões do que poderia ga-
rantir algum sucesso comer-
cial com base no consumo 
atual da música, sem, contu-
do, representar o seu gosto e 
estilo pessoais.

Entre outros projetos, o 
artista pretende liberar um 
minidocumentário chamado 
High Lucke para contextuali-
zar o público sobre as idea-
lizações do álbum. Até o fi-

nal do ano deve sair também 
um EP voltado para as raí-
zes do reggae em dupla com 
a cantora e produtora Ane 
Dias. “Gostaria que as pes-
soas sentissem a música, pa-
rassem para refletir sobre a 
música. Que não servisse tão 
somente de entretenimento, 
mas com um ponto de refle-
xão para melhoria na vida 
delas”, conclui ele.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Com predominância do reggae alternativo e do pop-rock, 
‘Aurora’ aposta em letras que tratam do otimismo, propondo 

uma reflexão sobre o que realmente importa na vidaFoto: Beto Maia/Divulgação

Através do QR Code 
acima, acesse ‘Aurora’ 

no ‘pré-save’ das 
plataformas
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O Governo da Paraíba 
tem sido reconhecido em 
níveis nacional e interna-
cional pela transparência 
nos serviços ofertados à 
população, alcançando as 
primeiras colocações em 
avaliações de órgãos como 
a Controladoria Geral da 
União (CGU) e Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN), 
o que tem tornado o estado 
atrativo para a geração de 
novos negócios e garantida 
a segurança jurídica para 
novos investidores.

 No ranking da transpa-
rência da CGU, a Paraíba é 
o segundo estado mais bem 
avaliado do Nordeste e o 
sexto do Brasil. A nota leva 
em consideração aspectos 
como a verificação da publi-
cação de informações sobre 
receitas e despesas, licita-
ções e contratos, estrutura 
administrativa, servidores 
públicos e acompanhamen-
to de obras públicas.

 A Paraíba também al-
cançou a segunda coloca-
ção regional e o sexto lu-
gar nacional no Ranking 
da Qualidade da Informa-
ção Contábil e Fiscal. O 
ranking, uma iniciativa da 
STN, reflete a qualidade da 
informação contábil e fiscal 
e tem o objetivo de avaliar 
a consistência da informa-
ção publicada pelos estados 
e municípios no Sistema de 
Informações Contábeis e 
Fiscais do Setor Público (Si-
confi) e estimular a melho-
ria da qualidade dos dados 
aos diversos usuários e que 
também disponibiliza para 
acesso público.

 O estado recebeu a ava-

liação ótima no combate 
à Covid-19 no ranking da 
organização Transparên-
cia Internacional Brasil que 
avaliou como os portais de 
transparência dos 26 esta-
dos, Distrito Federal, das 
capitais e do Governo Fede-
ral trouxeram informações 
sobre contratações emer-
genciais, doações e medi-
das de estímulo econômico 
e proteção social durante a 
pandemia. 

 A Paraíba ainda con-
quistou, pelo segundo ano 
consecutivo, o primeiro 
lugar no ranking de ofer-
ta dos serviços digitais no 
Grupo de Transformação 
Digital dos Estados e DF 
– GTD.GOV, uma rede na-
cional que reúne especia-
listas em transformação 
digital dos governos esta-
duais e distrital de todo o 
país. Para avaliação desse 
ranking, o serviço é con-

siderado digital quando o 
cidadão não precisar, em 
nenhuma hipótese, compa-
recer a um balcão de aten-
dimento presencial do Go-
verno Estadual/Distrital 
e são considerados servi-
ços públicos as atividades 
desempenhadas pelo es-
tado para a entrega de ser-
viços aos usuários e que 
atendam aos seguintes re-
quisitos: Individualização, 
Impacto, Competência, In-
teração, Suficiência, Finali-
dade e Padronização (Nor-
matização).

 O equilíbrio fiscal e fi-
nanceiro associado à trans-
parência pública rendeu à 
Paraíba a nota máxima na 
avaliação da sua capacida-
de de pagamento junto à 
STN, passando a ter rating 
A, consolidando a eficiên-
cia da gestão estadual dian-
te das análises de governo 
e de mercado. Único estado 

do Nordeste com a nota A, 
obtida por apenas cinco es-
tados do país, a certificação 
permite ao governo a con-
tratação de financiamentos 
no limite máximo autoriza-
do pela STN e também ha-
bilita a realização de opera-
ções de crédito com o aval 
da União. 

Além de pontuar com 
a maior nota no rating de 
governo, a Paraíba tam-
bém se destacou na avalia-
ção de mercado ao obter o 
rating AA+ na análise da 
Standard & Poor’s Finan-
cial Services (S&P Global 
Ratings), umas das maio-
res agências de classifica-
ção de risco do mundo, que 
atestou a eficiência do Es-
tado no enfrentamento das 
pressões dos gastos impos-
tos pela pandemia da Co-
vid-19, bem como a capaci-
dade de endividamento e o 
superávit operacional.

PB se destacou na avaliação de mercado ao obter o rating AA+ na análise da Standard & Poor’s Financial

Prefeito garantiu aos professores salário com reajuste de 34%

O deputado federal 
Hugo Motta confirmou 
para segunda-feira a reali-
zação do encontro estadual 
do Republicanos. O evento, 
que será será realizado em 
João Pessoa, terá filiações de 
pré-candidatos e lideranças 
estaduais à legenda.

De acordo com o presi-
dente nacional do partido, o 

deputado Marcos Pereira, o 
objetivo de crescimento do 
partido está ligado ao dese-
jo de dias melhores e pers-
pectivas positivas para to-
dos os paraibanos. 

“Os paraibanos podem 
esperar do Republicanos 
muita força e empenho, 
muito trabalho, muita de-
dicação para levar ao esta-

do através dos deputados 
federais, deputados esta-
duais, prefeitos e vereado-
res o que for melhor para o 
estado”, destacou.

“Assim como em todo o 
Brasil, nós temos feito um 
planejamento bastante de-
talhado e dedicado ao cres-
cimento do partido, e es-
peramos um crescimento 

acentuado na Paraíba nas 
eleições de 2022, assim 
como ocorreu nas eleições 
de 2020”, acrescentou.

Para o presidente es-
tadual, deputado federal 
Hugo Motta, o crescimento 
do partido é uma realidade, 
e o trabalho que vem sendo 
desenvolvido tem o diálogo 
como base. 

No próximo dia 15 de 
março, o município de São 
José de Piranhas, será sede 
de um evento que preten-
de reunir prefeitos, lide-
ranças políticas e sindicais, 
agentes sociais e institucio-
nais, para debater a desti-
nação e o uso racional das 
águas da Transposição do 
Rio São Francisco. A ideia 
é, inicialmente, se debruçar 
sobre projetos nas áreas de 
piscicultura e agricultura 
familiar que fomentem o 
desenvolvimento, gerem 
empregos e renda para 
a região que já está sen-
do beneficiada com a che-

gada das águas. A ação é 
uma iniciativa da Prefeitu-
ra de São José de Piranhas 
em parceria com a Fren-
te Parlamentar da Água e 
da Agricultura Familiar 
da ALPB. O prefeito Chico 
Mendes e o deputado esta-
dual Jeová Campos, presi-
dente da Frente, estiveram 
essa semana em Brasília e 
convidaram a ministra da 
Agricultura, Tereza Cris-
tina, o secretário de Aqui-
cultura e Pesca, Jorge Seif 
Júnior e o presidente da 
Codevasf, Marcelo Andra-
de para participarem do 
evento.

“Esse encontro será de 
suma importância, pois ele 
debaterá a questão da utili-
zação das águas da Trans-
posição que estão nos re-
servatórios de Boa Vista e 
Engenheiro Ávidos com 
foco no desenvolvimen-
to econômico e social da 
região do Sertão paraiba-
no”, afirma Jeová. O parla-
mentar lembra que é preci-
so definir estratégias não 
apenas para o uso racio-
nal das águas, mas, sobre-
tudo, levando em conside-
ração o enorme potencial 
de possibilidades que sur-
gem a partir desta mu-

dança de cenário hídrico. 
“As águas da Transposi-
ção não devem ser desti-
nadas apenas para suprir 
as necessidades humanas, 
mas, também, para impul-
sionar o desenvolvimen-
to de atividades econômi-
cas das regiões que foram 
contempladas com essa 
imensidão de recursos hí-
dricos”, reforça o prefeito 
Chico Mendes, o anfitrião 
do evento, que será rea-
lizado no ginásio polies-
portivo da cidade, Mar-
condes Cruz de Lacerda, 
a partir das 8h e durante 
todo o dia.

novas filiações

são José de Piranhas

Republicanos fará encontro estadual

Evento para debater a transposição

Transparência pública do Estado é reconhecida em nível nacional pela Controladoria da União e Tesouro Nacional 

Paraíba é referência em solidez fiscal
avaliação federal

O Tribunal de Con-
tas do Estado da Paraíba 
prorrogou até o dia qua-
tro de março o regime de 
teletrabalho obrigatório 
para todos os membros 
e servidores do órgão. A 
decisão foi publicada no 
Diário Eletrônico de Con-
tas e assinada pelo presi-
dente do TCE-PB, conse-
lheiro Fernando Catão. 

 A medida leva em 
consideração a situação 
da possibilidade de so-
brecarga do sistema de 
saúde paraibano a impor 
o rigoroso respeito às re-
gras sanitárias e ao dis-
tanciamento social. E ob-
servando o compromisso 
de obrigatória continui-
dade da adoção das me-
didas de proteção sani-
tária indispensáveis ao 
enfrentamento da pande-
mia no ambiente de tra-
balho aliado à adequada 
prestação dos serviços 
públicos.

De acordo com a por-
taria, todas as atividades 
presenciais no Tribunal 

ficam suspensas até ulte-
rior deliberação, ressal-
vadas as relacionadas à 
segurança, à continuida-
de do funcionamento dos 
equipamentos de Tecno-
logia da Informação, às 
ações administrativas es-
senciais e à realização de 
inspeções/auditorias in 
loco.

O TCE-PB segue as 
orientações do Serviço de 
Atenção à Saúde (SAS) do 
Tribunal, no sentido de 
restabelecer temporaria-
mente o trabalho remoto 
para todos os servidores.

A decisão do TCE-PB 
também leva em consi-
deração a ampliação das 
restrições estabelecidas 
pelo Governo do Estado 
formalizadas por meio 
do Decreto Estadual de 
31 de janeiro de 2022, que, 
ante o agravamento do 
cenário epidemiológico, 
ainda manteve suspen-
sas as atividades presen-
ciais nos órgãos e entida-
des vinculadas ao Poder 
Executivo Estadual.

O prefeito de Sapé, 
Major Sidnei, se reuniu 
com a comissão de pro-
fessores do município on-
tem e assegurou que irá 
cumprir o novo piso sala-
rial da categoria que pre-
vê um aumento de 33,24% 
na remuneração dos pro-
fissionais. O novo valor 
já será pago na folha des-
te mês de fevereiro, que 
deve ser liquidada de for-
ma antecipada.

O gestor ressalta que 
foi necessário discutir 
com a equipe técnica da 
administração o impac-
to financeiro  do acrésci-
mo, uma vez que vai sig-
nificar mais R$ 700 mil 
na conta municipal. Ele 
garante que ainda assim, 
a gestão sempre esteve 
ciente da necessidade de 
cumprir o estabelecido. 

“Estou sempre à dis-
posição para dialogar 
com a categoria e com 
todos os servidores de 
Sapé, entendo que o diá-

logo é sempre o melhor 
caminho. É a partir dis-
so que discutimos ideias, 
levantamos os pontos e 
chegamos juntos a um 
ponto em comum. Sou o 
primeiro a defender a va-
lorização do professor”, 
pontuou.

Ainda conforme o pre-
feito, haverá um outro en-
contro na próxima ter-
ça-feira para discutir o 
pagamento retroativo e 
ainda as demandas refe-
rentes ao Fundo de De-
senvolvimento da Educa-
ção Básica (Fundeb).

Foto: Reprodução

covid-19

saPé

TCE prorroga home office 
por conta da Ômicron

Prefeito diz que pagará 
piso para os professores

n 

O novo valor 
já será pago 
na folha 
deste mês de 
fevereiro

Foto: Divulgação
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O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) vai renovar 
a parceria com as princi-
pais plataformas digitais 
que operam no Brasil para 
combater a desinformação 
nas Eleições 2022. A ceri-
mônia vai ocorrer na próxi-
ma terça-feira, com a parti-
cipação de representantes 
do Google, WhatsApp, Fa-
cebook, Instagram, You-
Tube, Twitter, TikTok, Lin-
kedin e do Kwai. O evento 
será transmitido ao vivo, a 

partir das 11h, pelo canal 
do Tribunal no YouTube.

Por meio deste acordo 
para combater a desinfor-
mação, que será assinado 
na cerimônia, todas as pla-
taformas se comprometem 
a priorizar informações 
oficiais como forma de mi-
tigar o impacto nocivo das 
fake news no processo elei-
toral brasileiro. 

Segundo ressaltou o 
TSE, os termos de coope-
ração pactuados com as or-

ganizações não envolvem 
troca de recursos financei-
ros e não acarretam qual-
quer custo ao Tribunal. As 
medidas a serem colocadas 
em prática devem ocorrer 
inclusive após o período 
eleitoral, até 31 de dezem-
bro deste ano.

Nova parceria
A novidade é a ade-

são do aplicativo de ví-
deos curtos Kwai ao Pro-
grama de Enfrentamento 

à Desinformação, iniciati-
va instituída pelo Tribu-
nal em 2019 e que se tornou 
permanente em agosto de 
2021 pela Portaria TSE nº 
510/2021. 

Inaugurado pelo vice
-presidente da Corte Elei-
toral, ministro Edson Fa-
chin, durante a sessão 
administrativa da última 
quinta-feira (10), o perfil do 
TSE na rede social já é um 
sucesso e conta com mais 
de 300 mil seguidores.

Programa
Criado em 2019 com o 

objetivo de combater os 
efeitos negativos provo-
cados pela desinforma-
ção à credibilidade da Jus-
tiça Eleitoral e à realização 
das eleições, o Programa 
de Enfrentamento à De-
sinformação é centrado 
em estratégias não regu-
latórias e que envolvem a 
atuação de múltiplos se-
tores. Os três pilares da 
iniciativa baseiam-se em 

combater a desinformação 
com informação de quali-
dade, capacitação e contro-
le de comportamento. 

Todas as 72 entidades 
parceiras do programa 
contribuem com a execu-
ção de ações e medidas 
concretas para minimi-
zar os danos das notícias 
falsas espalhadas com a 
finalidade de atacar a in-
tegridade e credibilidade 
do processo eleitoral do 
Brasil.

O Relatório da Transpa-
rência Eleitoral Brasil (TE 
Brasil) afirma não haver 
dúvidas sobre a integrida-
de do resultado das elei-
ções municipais de 2020. O 
documento destaca o em-
penho da Justiça Eleitoral 
para a realização do plei-
to eleitoral durante a pan-
demia e a preocupação do 
grupo com relação às fake 
news sobre o sistema ele-
trônico de votação brasi-
leiro.

“A conclusão geral do 
processo eleitoral como um 
todo – mesmo diante dos 
desafios, que não foram 
poucos e ainda inéditos na 
história – é que foi possível 
realizar eleições e manter a 
normalidade democrática, 
mesmo em condições ad-
versas”, destacou a coorde-
nadora-geral da Transpa-
rência Eleitoral Brasil, Ana 
Cláudia Santano.

O documento, divulga-
do recntemente, com 191 
páginas, reúne informa-
ções coletadas ao longo da 
Missão de Observação Elei-
toral Nacional 2020, orga-
nizada pela TE Brasil de 
forma inédita durante as 
eleições municipais do ano 
passado. A Missão atuou 

em cinco capitais do país: 
João Pessoa (PB), Fortale-
za (CE), Belém (PA), Curi-
tiba (PR) e Belo Horizonte 
(MG), além de acompanhar 
a totalização dos votos na 
sede do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), em Brasí-
lia (DF).

A equipe de voluntários 
que participou da Missão 
de Observação Eleitoral Na-
cional analisou diversas eta-
pas do pleito, enumerando o 
acompanhamento de aspec-
tos administrativos, ope-
racionais e jurisdicionais. 
O documento aborda pon-
tos como: treinamento de 
mesários; locais de votação; 
registro de candidaturas; 

propaganda eleitoral; geren-
ciamento da pandemia; vio-
lência política; e apuração e 
totalização dos votos.

O relatório destaca ain-
da o empenho da Justiça 
Eleitoral em esclarecer o 
funcionamento do geren-
ciamento e do armazena-
mento de dados das elei-
ções. Essa preocupação 
teve como objetivo comba-
ter a desinformação, diante 
do grande número de fake 
news divulgadas duran-
te o período eleitoral, além 
de coibir tentativas de des-
legitimar os resultados dos 
pleitos e do sistema eletrô-
nico de votação. 

Além disso, o documen-
to cita também trabalho do 
TSE e dos Tribunais Regio-
nais Eleitorais (TREs), dian-
te do cenário de pandemia, 
para garantir a segurança 
sanitária durante as elei-
ções aos eleitores e colabo-
radores.

Ataques à democracia
O documento mencio-

na a preocupação, tanto da 
classe política quanto da 
sociedade civil, com rela-
ção às consequências do 
uso de um discurso desle-
gitimador da integridade 

da urna eletrônica, princi-
palmente no que se refere 
ao momento pós-Eleições 
2022. Segundo o relatório, 
há diversas mobilizações 
para que um debate sobre o 
sistema eletrônico de vota-
ção não seja utilizado como 
forma de romper com a de-
mocracia brasileira.

“Entendo que a princi-
pal preocupação para o ano 
que vem é o discurso da 
fraude eleitoral, que tam-
bém é abordado no rela-
tório. Na parte que fala do 
sistema eletrônico de vota-
ção, há um tópico específi-
co em que falamos sobre o 
voto impresso e o discurso 
da fraude, que nos preocu-
pa”, ressalta Ana Cláudia.

Em outro tópico, o rela-
tório pede a atenção da so-
ciedade brasileira para o 
acirramento da polariza-
ção eleitoral, que pode ge-
rar ainda mais violência 
política. “As atrizes e os ato-
res eleitorais devem ter em 
mente que a democracia é 
um jogo com procedimen-
tos que visam a pacificação 
social, e que não podem, 
em nome da política, utili-
zar-se de meios para causar 
conflitos em torno da elei-
ção”, completa.

 O presidente da As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), deputa-
do Adriano Galdino (PSB), 
explicou, ontem, porque  
deu voto de minerva con-
trário à emenda apresen-
tada pelo cabo Gilberto 
(PSL), que tratava da pro-
moção e ascensão de pra-
ças da Polícia Militar e 
Bombeiro Militar. Segun-
do o parlamentar, a emen-
da é inconstitucional por-
que geraria despesas para 
o Executivo.

“Ele sabe que é incons-
titucional. O parlamen-
tar não pode apresentar 
emendas que gerem des-
pesas para o Executivo. Se 
a emenda fosse aprovada, 
o governador teria obriga-
ção de vetá-la sob pena de 
está praticando irregulari-
dade. Isso é praxe, é o bá-
sico, é o ABC do Legislati-
vo. O cabo sabe disso, no 
entanto, ele queria jogar 
a tropa contra o governo. 
Quando eu disse que vota-
va com prazer é porque eu 

Objetivo
Foi possível 
realizar as 

eleições e manter 
a normalidade 

democrática

Relatório mostra integridade do pleito

Deputado explica a promoção na PM

eleições de 2020

inconstitucional

Objetivo é combater as notícias sem procedência nas Eleições 2022, dando prioridade para as informações oficiais

Parceria renovada contra fake news
plataformas digitais

O Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) 
decidiu que verba do Fun-
def não pode ser usada 
para pagar honorários ad-
vocatícios. O caso foi jul-
gado no Mandado de Se-
gurança impetrado por 
um escritório de advocacia 
contra o Tribunal de Con-
tas do Estado, que anulou 
o contrato de prestação e 
serviços advocatícios com 
o município de Itapororo-
ca. O relator do processo 
foi o juiz convocado Aluí-
zio Bezerra Filho.

A contratação, sem li-
citação, objetivava o rece-
bimento dos valores re-
passados pela União, 
referentes ao Fundef. De 
acordo com os autos, os ad-
vogados buscavam o rece-
bimento de R$ 15 milhões, 
correspondente a 20% do 
valor da condenação da 
verba destinada ao mu-
nicípio.

A Corte de Contas anu-
lou a contratação, por en-
tender que o pactuado 
contém seguintes vícios 
de legalidade: ausência de 
justificativa da escolha do 
contratado e do preço esta-
belecido; ausência da com-
provação da inviabilidade 
de competição, da singu-
laridade do serviço con-
tratado e da notória espe-
cialização do contratado, 
conforme artigos 25 e 26 
da Lei nº 8.666/93; contra-
tação de honorários com 
violação ao princípio da 
economicidade; efetivação 
de contratação de serviços 
advocatícios para pleitear 
créditos já prescritos e, por 
fim, vinculação indevida 
de créditos do Fundef ao 
pagamento de honorários.

Os autores defendem 
que o município de Ita-
pororoca obteve êxito nas 
ações tendo seu crédito re-
cuperado e não alcançado 
pela prescrição, tudo isso 
por conta de uma atuação 
profissional ofertada com 
presteza e atravessada 
pela boa fé. Até então, eles 
não receberam qualquer 
remuneração por isso.

Na análise do caso, o 
relator do processo afir-
mou que a contratação de 
advogados/escritórios de 
advocacia pela adminis-
tração pública, de forma 
direta, isto é, sem licitação, 
somente é possível se justi-
ficada pela demonstração 
de que há serviço técnico 
singular a ser desempe-
nhado por profissionais 

ou empresas de notória es-
pecialização.

“Nesse sentido, não 
se sustenta a alegação do 
impetrante na matéria 
cogitada, pois são ações 
corriqueiras, que não de-
mandam expertise. As de-
mandas que objetivam a 
recuperação dos valores 
repassados a menor pela 
União, referentes ao Fun-
deb, não se mostram como 
ações que exigem técni-
ca singular, a impor uma 
mão de obra de notória es-
pecialização, ao contrário, 
são demandas que, em que 
pese o significativo valor 
monetário das verbas pú-
blicas em discussão, tra-
mitam pelo procedimento 
comum e/ou cumprimen-
to de sentença previstos no 
CPC, absolutamente den-
tro da normalidade”, pon-
tuou o relator.

Ainda de acordo com 
o relator, o TCE/PB bus-
cou evitar lesões iminen-

tes ao erário e não prati-
cou qualquer ilegalidade 
ao determinar aos chefes 
do Poder Executivo mu-
nicipal que se abstenham 
de dar prosseguimento a 
procedimentos licitatórios 
e a contratos advocatícios, 
bem como, pagamento de 
despesas que tenham por 
objeto o acompanhamen-
to de processos judiciais 
e/ou administrativos com 
o propósito de recupera-
ção de créditos do Fundef, 
Fundeb e recursos oriun-
dos do programa de repa-
triação. “Desse modo, não 
vislumbro direito líquido e 
certo do impetrante”, res-
saltou o magistrado.

tJpB

Recurso do Fundef não 
pode pagar honorários

“Nesse sentido, 
não se sustenta 
a alegação do 
impetrante 
na matéria 
cogitada, pois 
são ações 
corriqueiras, 
que não 
demandam 
expertise

Aluízio Bezerra Filho

sabia que essa emenda não 
significava, absolutamente, 
nada. Eu disse isso porque 
sei que foi criado uma co-
missão para acompanhar o 
PCCR e outros pleitos para 
a categoria”, desabafou.

O presidente da ALPB 
disse ainda que os policiais 
são enganados, através de 
fake news, do deputado. 
“Ele tem a capacidade de 
enrolar e criar fake news. 
Infelizmente, policias mi-
litares, vocês comeram a 

corda, como dizem no in-
terior. Ficam vocês, milita-
res, comendo corda do de-
putado, que fica criando 
expectativa falsa e geran-
do fake news. Percebi que 
ele estava querendo colo-
car a tropa contra o gover-
no”, finalizou.

O projeto de lei apro-
vado ontem diminui de 10 
para sete anos como tem-
po necessário para promo-
ção e ascensão dos praças. 
Pelo texto, as graduações 

de soldado para cabo, de 
cabo para 3º sargento, de 
3º sargento para 2º sargen-
to, de 2º sargento para 1º 
sargento, e de 1º sargento 
para subtenente acontece-
rão dentro do prazo esti-
pulado pelo Governo do 
Estado, contido no docu-
mento.  No total, serão 35 
anos, essas respectivas no-
meações e ascensões, jus-
tamente o tempo que dura 
a carreira de um praça mi-
litar na ativa. 
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O parlamentar 
não pode 
apresentar 
emendas 
que gerem 
despesas para 
o Executivo

Para Galdino, os policiais são enganados através de “fake news”

Foto: Facebook
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A Amazônia volta a regis-
trar volume recorde de des-
matamento. Entre 1o e 31 de 
janeiro, 430 quilômetros qua-
drados de floresta nativa fo-
ram desmatados. É o mesmo 
que abrir 430 campos de fu-
tebol na mata, em apenas um 
mês. São números oficiais, co-
letados pelo sistema de satéli-
te Deter, do Instituto de Pes-
quisas Espaciais (Inpe).

O volume representa um 
aumento explosivo em rela-
ção ao mesmo período do ano 
passado, com alta de 418% 
em relação a janeiro de 2021, 
mesmo considerando que te-
nha chovido mais na região 
neste ano. A devastação de 
janeiro, conforme os dados, 
representa a maior área des-
de 2016, quando foram inicia-
das as medições pelo sistema 
Deter-B.

Os alertas de desmata-
mento recebidos pelo Inpe se 
concentram, principalmente, 
nos estados de Mato Grosso, 
Rondônia e Pará. A porta-voz 
de Amazônia do Greenpea-
ce Brasil, Cristiane Mazzet-
ti, afirma que os estímulos 
para o desmatamento da re-
gião são evidentes, principal-
mente na gestão do governo 
Jair Bolsonaro, fazendo com 
que meses de menor devasta-
ção, como janeiro, devido ao 
período chuvoso na região 
amazônica, registrem altos 
índices de desmate.

“Esse é um momento de 
ouro para quem desmata e/
ou rouba terras públicas, já 
que existe uma falta proposi-
tal de fiscalização ambiental 
e expectativa de alteração na 
legislação para regularizar a 
invasão de terras públicas”, 
diz Mazzetti.

S eg u ndo a n á l i se  do 
Greenpeace Brasil, 22,5% da 
área com alertas de desma-
tamento entre 1o e 21 de ja-
neiro deste ano se concen-
traram nas florestas públicas 
não destinadas, que são al-
vos frequente de grilagem 
de terras.

A devastação da Amazô-
nia verificada em três anos 

de gestão Bolsonaro cresceu 
em níveis alarmantes, como 
mostrou levantamento rea-
lizado pelo Instituto de Pes-
quisa Ambiental da Amazô-
nia (Ipam) e divulgado na 
semana passada. Relatório da 
instituição publicado mos-
tra que o desmatamento no 
bioma foi 56,6% maior en-
tre agosto de 2018 e julho de 
2021 que no mesmo período 
de 2015 a 2018.

Segundo o instituto, o 
avanço ficou evidente ain-
da no segundo semestre de 
2018, como consequência das 
eleições presidenciais daque-
le ano. As pesquisadoras do 
levantamento avaliam que o 
efeito tende a se repetir nes-
te ano.

Os aumentos consecuti-
vos desde 2018 são resulta-
do do enfraquecimento de 
órgãos de fiscalização e, por-
tanto, pela falta de punição 
a crimes ambientais, bem 
como pela redução signifi-
cativa de ações imediatas de 
combate e controle e pelos re-
trocessos legislativos.

De acordo com o relatório, 
51% do desmatamento do úl-
timo triênio ocorreram em 
terras públicas, sendo 83% 
dessas ações em áreas de do-
mínio federal. Em termos ab-
solutos, as chamadas Flores-
tas Públicas Não Destinadas 
foram as mais atingidas: tive-
ram alta de 85% na área des-
matada, passando de 1.743 
km² derrubados anualmen-
te para mais de 3.228 km². No 
último ano, essa categoria de 
floresta pública concentrou 
um terço de todo o desmata-
mento no bioma.

Entre 10 e 31 do mês passado, 430 quilômetros quadrados de floresta nativa foram desmatados, segundo o Inpe

Desmatamento recorde na Amazônia
em janeiro 
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A devastação 
na Amazônia  
é a mesma 
que abrir 
430 campos 
de futebol 
na mata, em 
apenas um 
mês

André Borges 
Agência Estado

União Brasil quer controlar Orçamento no Congresso
após fusão

Com uma verba de qua-
se R$ 1 bilhão neste ano elei-
toral, o partido União Brasil, 
formado a partir da fusão en-
tre o PSL e o DEM, se articula 
para ampliar o poder no Con-
gresso. Agora, o movimento é 
para controlar comissões es-
tratégicas e a elaboração do 
Orçamento de 2023 - que vai 
ser executado por quem for 
eleito em outubro -, sem pre-
cisar ficar a reboque do Cen-
trão, bloco liderado pelo pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira (Progressistas-AL).

Após o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) aprovar, na 
terça-feira, o casamento que 
resultou no maior partido do 

país, o União Brasil prome-
te brigar para presidir a Co-
missão Mista de Orçamen-
to (CMO), a mais cobiçada 
do Congresso, e outros co-
legiados da Câmara, como 
a Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). Mesmo com 
o desembarque de aliados 
do presidente Jair Bolsona-
ro abrigados no PSL, a cúpu-
la da nova legenda avalia que 
poderá ter pelo menos 70 de-
putados e seis senadores.

É pela CMO que passa a 
votação de verbas que ficam 
nas mãos do Executivo, além 
das emendas parlamentares. 
Como a tradição é que o maior 
partido fique com a presidên-
cia do colegiado, a ser instala-
do em março, o União Brasil 
sai na frente. Na prática, po-
rém, as negociações para a vo-

tação do Orçamento devem se 
intensificar somente após as 
eleições de outubro, e já serão 
feitas com a equipe do presi-
dente da República eleito.

Disputa
Na Câmara, o União Bra-

sil abriu uma disputa pelo 
controle da CCJ com bolsona-
ristas que vão deixar o parti-
do. Bolsonaro quer emplacar 
Major Vitor Hugo (PSL-GO) 
no comando da comissão, 
mas o deputado deve acom-
panhar o presidente e migrar 
para o PL, o que já provoca di-
vergências.

“A regra é clara: a maior 
bancada tem direito de esco-
lha na comissão. Por isso, o 
que era do PSL automatica-
mente fica para a gente”, disse 
o deputado Elmar Nascimen-

to (DEM-BA), cotado para li-
derar a bancada do União 
Brasil na Câmara.

Vitor Hugo reivindica o 
comando da CCJ, a mais im-
portante da Câmara, a par-
tir de um acordo fechado no 
ano passado, quando bolso-
naristas do PSL aderiram à 
candidatura de Arthur Lira 
(Progressistas-AL) à presi-
dência da Casa. “O acordo 
era personalíssimo. Éramos 
31 que assinaram a lista e le-
varam o PSL para o lado do 
Arthur, que foi vitorioso na 
eleição também em função 
desse movimento”, afirmou 
Vitor Hugo.

Para Elmar Nascimento, 
porém, a mudança de cená-
rio beneficia o União Brasil. 
“Ele (Vitor Hugo) não pode 
querer ocupar uma comissão 

do partido se estiver saindo 
dele”, criticou o deputado do 
antigo DEM.

No Senado, a nova sigla 
negocia a permanência no 
Bloco Vanguarda, do qual o 
DEM já fazia parte com o PSC 
e o PL, mas ainda não há uma 
definição. O grupo é majori-
tariamente alinhado ao go-
verno. “Os membros são de 
direita e divergem em alguns 
pontos. Mas, fundamental-
mente, temos compromisso 
com a agenda de reformas 
conservadoras pela qual Bol-
sonaro foi eleito”, argumen-
tou o senador Marcio Bittar 
(PSL-AC).

Dinheiro
O superpartido contará 

com quase R$ 1 bilhão em 
fundos públicos. O montan-

te é resultado da soma de ver-
bas destinadas ao Fundo Par-
tidário e ao fundo eleitoral, 
independentemente da saí-
da de bolsonaristas do PSL.

O tamanho da bancada do 
União Brasil no Congresso, 
porém, dependerá dos desem-
barques. É que, com a união 
do DEM com o PSL, os parla-
mentares estão liberados para 
sair da legenda sem punição, 
ou seja, não precisarão aguar-
dar a janela partidária de mar-
ço para mudar de sigla.

Bolsonaro estima que le-
vará cerca de 25 deputados 
para o PL, sua nova casa des-
de novembro do ano passa-
do. No Senado, ele já conse-
guiu atrair o senador Marcos 
Rogério (PL-RO), que saiu do 
DEM para integrar o União 
Brasil.

Dados
Os números do 

desmatamento são 
oficiais, coletados 

pelo sistema de 
satélite Deter, do 

Instituto de Pesquisas 
Espaciais

Daniel Weterman e Iander Porcella 
Agência Brasil

O desmatamento deste mês é o maior desde 2016, quando foram iniciadas as medições pelo sistema Deter-B

inquérito das fake news

PF liga Bolsonaro a milícias digitais

A Polícia Federal (PF) vol-
tou a relacionar na quinta-feira 
(10) as investigações em curso 
contra o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) ao inquérito das 
milícias digitais. O chefe do 
Executivo passou a ser formal-
mente investigado nesta úl-
tima frente, que se debruça 
sobre ataques antidemocráti-
cos e disseminação de notícias 
falsas, depois que o ministro 
Alexandre de Moraes, do Su-

premo Tribunal Federal (STF), 
autorizou o compartilhamen-
to de provas contra ele.

Em relatório parcial da in-
vestigação das milícias digi-
tais, a delegada federal De-
nisse Dias Rosas Ribeiro cita 
como “eventos relacionados” 
outros dois inquéritos que 
atingem Bolsonaro: o que apu-
ra a live feita no dia 29 de julho 
do ano passado para questio-
nar a segurança das urnas ele-
trônicas e o que se debruça no 
vazamento de uma investiga-
ção sigilosa da PF sobre uma 

tentativa de ataque hacker aos 
sistemas do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

“Por se tratar de investiga-
ção do que se supõe ser a atua-
ção de organização crimino-
sa, também se encontram no 
escopo deste inquérito outros 
eventos relacionados a esse 
grupo”, escreve a delegada ao 
listar os inquéritos que têm o 
presidente como investigado.

O documento afirma ainda 
que as investigações contra Bol-
sonaro “possuem correlação e 
revelam semelhança no modo 

de agir” e “aderência ao escopo 
descrito na hipótese criminal”.

Para a Polícia Federal, os 
elementos colhidos até o mo-
mento corroboram a suspeita 
de uma “atuação orquestrada” 
da organização criminosa in-
vestigada nas milícias digitais 
para promover desinformação 
e ataques contra adversários e 
instituições. O objetivo, segun-
do o relatório, seria “obter van-
tagens para o próprio grupo 
ideológico e auferir lucros di-
retos ou indiretos por canais 
diversos”.

Rayssa Motta e Weslley Galzo 
Agência Estado

especialistas analisam

Reforma trabalhista motiva debate

Enquanto o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva - líder 
nas pesquisas na corrida pre-
sidencial deste ano - propõe 
revogar a reforma trabalhis-
ta em vigor desde novembro 
de 2017, especialistas defen-
dem aprofundá-la. Para eles, 
não há como haver geração 

de empregos sem crescimen-
to econômico, mas a reforma 
do governo Michel Temer te-
ria deixado de lado pontos que 
podem impulsionar de vez a 
criação de vagas.

Lula se inspira na “contrar-
reforma” aprovada na Espa-
nha por apenas um voto de 
diferença na semana passada, 
revertendo grande parte das 
mudanças feitas em 2012. A 

nova lei busca diminuir o alto 
porcentual de trabalhadores 
temporários no país, que hoje 
chega a 25% - o maior entre os 
27 países da União Europeia.

O economista do trabalho 
e professor da Universida-
de de São Paulo José Pastore 
alerta que é preciso ter cui-
dado ao tomar como exem-
plo o movimento do gover-
no espanhol. “As condições 

são muito diferentes entre 
os mercados de trabalho dos 
dois países. Após a crise de 
2008, a Espanha criou várias 
modalidades de ‘trabalho pi-
cadinho’: por hora, por obra, 
por projeto. Essas modalida-
des foram corroendo as pro-
teções dos trabalhadores, al-
gumas até desapareceram, 
diferentemente do caso bra-
sileiro”, disse

Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

Foto: Tiago Jara/Ibama
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Estudo

A Nasa, agência es-
pacial norte-americana, 
selecionou duas missões 
científicas para estudar 
a dinâmica do Sol, a co-
nexão da Terra com sua 
estrela e o ambiente es-
pacial em constante mu-
dança. 

As missões Multi-slit 
Solar Explorer (Muse) e 
HelioSwarm vão forne-
cer visão mais profun-
da do universo e dar in-
formações cruciais para 
ajudar a proteger astro-
nautas, satélites e sinais 
de comunicação como 
o GPS.

S eg u ndo T hom a s 
Zurbuchen, da agência 
Nasa, as missões forne-
cerão “perspectiva úni-
ca” sobre os “mistérios” 
do Sol.

Tempestade
O anúncio é feito um 

dia depois de a empre-
sa SpaceX ter revelado 
que 40 satélites da sua 
rede Starlink, que iam 
se juntar a uma “cons-
telação” de 2 mil satéli-
tes de internet de banda 
larga, sofreram impac-
to devido a tempesta-
de geomagnética, que 
ocorre quando os ven-

tos solares penetram no 
ambiente espacial ao re-
dor da Terra.

A missão Muse aju-
dará os cientistas a en-
tenderem as forças que 
impulsionam o aqueci-
mento da superfície so-
lar e as erupções que são 
a base do clima espacial, 
explicou a agência.

Graças a essa missão, 
será possível observar 
a radiação ultravioleta 
extrema do Sol e obter 
“imagens com a maior 
resolução já capturada 
na região de transição 
solar e da superfície”.

Aquecimento 
O objetivo principal 

do estudo é investigar 
causas do aquecimen-
to, instabilidade da su-
perfície e obter informa-
ções sobre propriedades 
básicas do plasma que 
cobre toda a superfície 
do Sol.

Ao mesmo tempo, a 
missão HelioSwarm re-
gistrará as primeiras 
medições multiescala 
no espaço, das flutua-
ções no campo magnéti-
co e movimento do ven-
to solar conhecido como 
turbulência. 

Estudar a turbulên-
cia do vento solar em 
grandes áreas requer 

medições feitas simul-
taneamente de diferen-
tes pontos no espaço e, 
por isso, o HelioSwarm 
consistirá numa nave 
espacial central e oito 
pequenos satélites em 
órbita sincronizada.

“A inovação técni-
ca dos pequenos satéli-
tes do HelioSwarm, que 
vão operar juntos como 
uma constelação, ofe-
rece oportunidade úni-
ca para investigar a tur-
bulência e a evolução do 
vento solar”, realçou Peg 
Luce, vice-diretor da Di-
visão de Heliofísica, da 
agência espacial norte
-americana Nasa.

O secretário de Estado 
dos Estados Unidos, An-
thony Blinken, alertou que a 
Rússia pode invadir a Ucrâ-
nia “a qualquer momento”, 
durante coletiva de impren-
sa que seguiu a reunião com 
líderes diplomáticos da Aus-
trália, Japão e Índia. De acor-
do com ele, o governo do 
presidente Vladimir Putin 
têm mobilizado mais tropas 
à fronteira com a Ucrânia.

“Continuamos a ver si-
nais muito preocupantes 
da escalada russa, incluin-
do novas forças que chegam 
à fronteira ucraniana”, dis-
se a autoridade americana, 
antes de ressaltar que uma 
invasão poderia ocorrer, in-
clusive, durante o período 
das Jogos Olímpicos de In-
verno em Pequim, que ter-

minam no próximo dia 28.
Para proteger a integri-

dade de cidadãos america-
nos em meio à ameaça russa, 
Blinken reiterou que os EUA 
continuarão com esforços 
para retirar sua embaixada 
da Ucrânia e alertou mais 
uma vez que os americanos 
residentes por lá devem dei-
xar o país o quanto antes.

O secretário também re-
forçou que a resolução do 
conflito por meio da diplo-
macia é preferível, e que os 
EUA realizaram “todos os 
esforços possíveis” para dis-
cutir as preocupações levan-
tadas pela Rússia. “Mas, ao 
mesmo tempo, temos sido 
muito claros na constru-
ção de dissuasão e defesa 
e ao comunicar para a Rús-
sia que, se escolher o cami-
nho da agressão renovada, 
enfrentará consequências 
enormes”, completou.

Secretário de Estado americano, Anthony Blinken, alerta que a Rússia tem mobilizado mais tropas na fronteira

EUA preveem ataque russo à Ucrânia
AmeAçA de guerrA

Nasa anuncia missões científicas 
para estudar a dinâmica do Sol

AstronomiA

n 

Blinken 
reforçou que 
a resolução 
do conflito 
por meio da 
diplomacia é 
preferível, e 
que os EUA 
realizaram 
“todos os 
esforços 
possíveis” 

Gabriel Caldeira 
Agência Estado

Agência Brasil

       

O Reino Unido emitiu 
um aviso comunicando 
seus cidadãos a se retira-
rem da Ucrânia neste mo-
mento, enquanto há voos 
comerciais disponíveis, 
além de indicar que via-
gens não devem ser reali-
zadas ao país.

 Em comunicado, a chan-
celaria britânica indica ain-
da que os cidadãos nacio-

nais não devem esperar 
apoio consular ou ajuda na 
evacuação em caso de uma 
incursão militar russa.

“A segurança dos ci-
dadãos britânicos é nos-
sa principal prioridade, e 
é por isso que atualizamos 
nossos conselhos de via-
gem. Instamos os cidadãos 
britânicos na Ucrânia a sair 
agora por meios comerciais 
enquanto estiverem dispo-
níveis”, afirmou a chancela-
ria do país.

Reino Unido pede saída de ingleses
Tribunal alemão rejeita recursos 
contra obrigatoriedade de vacina

CombAte à Covid

O Tribunal Federal de 
Justiça da Alemanha rejei-
tou, nessa sexta-feira, recur-
sos de emergência impetra-
dos por cidadãos contra a 
obrigatoriedade de vacina 
contra a Covid-19 para pro-
fissionais do setor de saúde.

No país, t rabalhado-
res de hospitais e outras 
unidades de saúde, assim 
como funcionários de la-
res de idosos, serão obriga-
dos, a partir de 15 de mar-
ço, a estar vacinados contra 
a doença.

A medida, tomada pelo 
Executivo alemão para con-
ter o aumento de casos de 
SARS-CoV-2, foi contestada 
de imediato por vários tra-
balhadores, que entraram 
com recursos no Tribunal 
Constitucional Federal, em 
Karlsruhe, contra a obriga-
toriedade da vacina. Essas 
petições foram, agora, re-
jeitadas pelo principal tri-
bunal da Alemanha.

Os casos de Covid-19 no 
país estão atingindo nú-
mero recorde. Especialis-
tas preveem que o pico de 

infecções seja atingido em 
meados deste mês.

O ministro alemão da 
Saúde, Karl Lauterbach, 
alertou que o levantamen-
to prematuro das restrições 
pode fazer atrasar a previ-
são, originando novas on-
das de casos.

Suspensão de restrições 
O chanceler Olaf Scholz 

adiantou que a quinta onda 
da pandemia na Alemanha 
se aproxima do pico e que, 
depois disso, pode ser ini-
ciado o regresso gradual à 
normalidade.

A decisão sobre a sus-
pensão de restrições deve-
rá ser tomada em reunião 
na próxima semana entre 
o chanceler e líderes dos 16 
estados alemães.

“O prognóstico científico 
mostra-nos que o pico des-
ta onda da pandemia está à 
vista”, disse o chefe de go-
verno no Parlamento. “Isso 
permite que na reunião en-
tre o governo federal e os 
estados sejam decididos os 
primeiros passos de reaber-
tura e considerados outros 
para a primavera”.

A Alemanha registrou 
uma média de 167 mil ca-
sos diários ao longo da úl-
tima semana. Em novembro 
do ano passado, a média fi-
cou em torno de 58 mil ca-
sos por dia.

No entanto, o número 
de mortes associadas à Co-
vid-19 caiu 27% nas duas úl-
timas semanas, e o número 
de pacientes internados em 
unidades de cuidados in-
tensivos é agora metade do 
que foi em dezembro.

Austrália classifica o coala como 
espécie em perigo de extinção

plAno de proteção

O coala (Phascolarctos 
cinereus) foi colocado na 
lista de animais em pe-
rigo de extinção depois 
de o governo australia-
no ter negligenciado fazer 
um plano para protegê-lo 
nos últimos nove anos. O 
número de coalas tem di-
minuído em alto ritmo, 
especialmente por desma-
tamento e incêndios que 
devastam o habitat natu-
ral do animal.

Sussan Ley, ministra 
australiana do Ambiente, 
aceitou a recomendação do 
comité de espécies ameaça-
das, de que as populações 
de coalas de Queensland, 
Nova Gales do Sul e o ter-
ritório da capital da Aus-
trália deveriam ser catalo-
gadas de forma diferente.

A inclusão na listagem 
de espécies ameaçadas 
mostra que a luta contra 
a redução do número de 
coalas é urgente. A espé-
cie é considerada vulnerá-
vel desde 2012.

A medida aconteceu 
após o governo australia-
no ter anunciado que vai in-
vestir para ajudar a espécie.

A ministra do Meio Am-
biente anunciou também 
que o governo está prestes 
a criar um plano nacional 
para recuperar as popula-
ções de coalas. “Hoje va-
mos aumentar a proteção 
para coalas em Nova Gales 
do Sul, ACT e Queensland, 
colocando-os na lista de es-
pécies ameaçadas ao invés 
da listagem como vulnerá-
vel”, declarou.

O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse que os EUA vão retirar embaixada da Ucrânia

Foto: Ron Przysucha/Departamento de Estado dos EUA

Matheus Andrade 
Agência Estado

Aviso
A Inglaterra 

divulgou nota 
alertando que 

viagens não devem 
ser realizadas à 

Ucrânia

As ocorrências de 
Covid-19 no país 
estão atingindo 

número recorde. 
Especialistas 

preveem que o 
pico de infecções 
seja atingido em 

meados deste mês

Objetivo principal 
do estudo é 

investigar causas 
do aquecimento, 
instabilidade da 

superfície e obter 
informações sobre 

propriedades 
básicas do plasma

Agência Brasil

Agência Brasil

Casos



       A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SABADO, 12 de fevereiro de 2022      17Economia EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

              

Os auditores da Receita Fe-
deral da Paraíba estão em mo-
bilização e trabalhando em re-
gime de operação padrão. A 
questão é que, nesse ritmo de 
trabalho, todas as mercadorias 
ou bagagens exteriores que che-
gam ao Porto de Cabedelo ou 
aos aeroportos do estado estão 
sofrendo atrasos para serem li-
berados. Segundo o vice-presi-
dente do Sindicato dos Audito-
res Fiscais na Paraíba, Henrique 
de Paula Neto, só não está ha-
vendo retardamento com a che-
gada dos medicamentos e pro-
dutos perecíveis. Em razão da 
mobilização, 90% dos auditores 
que trabalham em chefias já en-
tregaram os cargos.

Na Paraíba existem cerca de 
70 auditores fiscais. Desse total, 
90% estão engajados na mobili-
zação. Henrique Neto disse que 
a única reivindicação da catego-
ria é em torno de uma lei, criada 
no ano de 2016, que estabelece 
um bônus de eficiência e preci-
sa ser regulamentada pelo Go-
verno Federal.

Ele frisou que as mercado-
rias que estão sofrendo atrasos 
geram prejuízos para a União, 
porque prejudica a circulação 
de produtos novos no estado. 
“Quando se retarda a entrega 
de mercadorias, isso gera um 
custo para todos, principal-
mente para quem está entre-
gando. Por exemplo, um navio 
ancorado, um avião parado ou 
um caminhão na fronteira ge-
ram custos enormes”, analisou.

Doze prefeituras paraiba-
nas iniciarão 2022 com a pre-
visão de redução de cerca de 
2.400 MWh/ano na ilumina-
ção pública, o que significa 
uma economia de R$ 1,5 mi-
lhão/ano. Esse volume é equi-
valente ao consumo de cerca 
de 1000 residências/mês (com 
consumo médio de 200 kWh). 

A redução é resultado da 
parceria com a Energisa Pa-
raíba e Energisa Borborema, 
que investiram mais de R$ 4 
milhões na renovação das lu-
minárias dos municípios, por 
meio do Projeto de Eficiência 
Energética (PEE) da conces-
sionária, regulado pela Agên-
cia Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel).

Lâmpadas LED
Para renovar a iluminação 

pública das cidades, a Ener-
gisa trocou lâmpadas não 
eficientes por luminárias de 
LED, que são mais duráveis 
e econômicas. Ao todo, foram 
substituídas mais de 2.700 
lâmpadas de ruas, praças e 
avenidas de Alagoa Gran-
de, Araruna, Camalaú, Dona 
Inês, Malta, Mari, Monteiro, 

Patos, Guarabira, Pocinhos, 
Esperança e Boa Vista. “Bus-
camos desenvolver projetos 
que gerem o maior impac-
to positivo para a sociedade 
como um todo”, resume Carla 
Petrucci, especialista em Efi-
ciência Energética.

Além da economia de 
energia, a substituição de 
lâmpadas antigas por mo-
delos em LED proporciona 
mais segurança, porque a 
tecnologia possibilita uma 
melhor iluminação para os 

espaços públicos, geran-
do também mais conforto e 
bem-estar à população des-
ses municípios. “Todos esses 
benefícios estão alinhados à 
sustentabilidade, um pilar 
importante dentro do nosso 
negócio e que pauta as ações 
da área de Eficiência Energé-
tica”, reforça o diretor-presi-
dente da Energisa na Paraí-
ba, Marcio Zidan. 

Consumo consciente
Embora a iluminação 

pública seja de responsa-
bilidade das prefeituras, 
a Energisa investe na mo-
dernização das luminárias 
com o objetivo de promo-
ver e incentivar o consumo 
consciente e economia de 
energia. Assim, por meio 
do PEE, a concessionária 
acaba contribuindo com a 
otimização dos recursos de 
iluminação pública, arreca-
dado por meio da conta de 
energia dos clientes e repas-
sado aos municípios.

Os funcionários da empre-
sa de viação Itapemirim fize-
ram ontem um paralisação das 
atividades em Campina Gran-
de, por conta de pagamentos 
atrasados. De acordo com a as-
sessoria de imprensa da em-
presa, os pagamentos foram 
realizados ainda nessa sexta-
feira. Os trabalhadores protes-

taram também por benefícios 
como o décimo terceiro e o au-
xílio-alimentação. Houve regis-
tro de interrupções do serviço 
em todo o país em cidades do 
Ceará, da Bahia, de Pernambu-
co e Minas Gerais.

Em nota oficial, a Itapemi-
rim informou que demandas 
como depósito de férias entre 
outubro e dezembro, realiza-
ção de depósitos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Servi-

ço (FGTS), deverão ser tratadas 
com o gestor de cada cidade. 

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
explicou ao jornal A União que 
a situação tem sido acompanha-
da, principalmente para “miti-
gar ao máximo os efeitos para 
os passageiros que compraram 
bilhetes de passagem dessa em-
presa”, garantindo que não haja 
descontinuidade do serviço e 
também auxiliando na reloca-

ção dos usuários em veículos de 
outras transportadoras. 

A ANTT esclareceu ainda 
que o passageiro que não em-
barcou por conta da paralisação 
tem o direito ao ressarcimento 
do valor ou viagem por outra 
empresa sem custo adicional. 
Se houver interrupção ou atraso 
da viagem superior a três horas, 
“a alimentação e hospedagem, 
quando for o caso, correrão às 
expensas da transportadora”.

ADESÃO
No estado, 90% 

dos funcionários 
estão engajados na 

mobilização que 
ocorre no país

“A  administração 
fiscal e tributária 
deve se ligar ao 
desenvolvimento  
econômico do 
estado

Acilino Madeira

Ação tem atrasado a liberação de mercadorias no Porto de Cabedelo e aeroportos

Auditores da Receita fazem 
operação padrão na Paraíba

mobilização nacional

Ação teve recurso de R$ 4 milhões, fruto de parceria entre os municípios e a Energisa Paraíba e Borborema

José Alves    
zavieira2@gmail.com
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Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Janeiro/2022 0,54 
Dezembro/2021  0,73
Novembro/2021 0,95
Outubro/2021 1,25
Setembro/2021 1,16

Euro  Comercial

-0,98%

R$ 5,941

Libra  Esterlina

0,00%

R$ 7,103
 

Ibovespa

113.572 pts

Selic

Fixado em 2 de 
fevereiro de 2022

10,75%

Henrique Neto enfatizou 
que a Operação Padrão tam-
bém provoca retardamento 
nos tributos internos. “Nós 
criamos dois dias sem aces-
so a computadores. Pelo mo-
vimento, os auditores ficam 
dois dias sem executar nenhu-

ma atividade ligada ao sistema 
da Receita”, disse, acrescentan-
do: “Como o governo não fez a 
parte dele, ou seja, não editou 
o decreto para regulamentar o 
bônus, os auditores vão conti-
nuar em mobilização e traba-
lhando em regime de opera-
ção padrão”.

Henrique Neto disse que 
ainda é cedo para falar em gre-
ve na Paraíba, mas em outras 
capitais do país o assunto vem 
sendo debatido em diversos 
sindicatos de auditores fiscais 
da Receita. Uma greve geral 
tende a prejudicar tanto o trans-
porte de cargas como o de pas-
sageiros. As consequências do 
movimento são os postos al-
fandegários lotados e a lenti-
dão na exportação e importa-
ção de cargas.

parceria com energisa

Municípios pagam menos por iluminação
Foto: Divulgação/Energisa

P  or que os serviços ofertados pelo Fisco da 
Paraíba precisam ser melhorados?
Sempre o desenvolvimento tecnológico 

faz emergir novas formas de organização do 
trabalho. Nos serviços públicos, por exemplo, as 
novas tecnologias de comunicação, informação, 
processamento e transmissão de dados 
ampliaram o universo produtivo e demandaram 
dos servidores públicos melhores níveis de 
educação e produtividade, em comparação com o 
desempenho dos trabalhadores do setor privado.

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

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

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

Não se trata apenas de serviços de 
fiscalização e arrecadação de tributos. Os 
contribuintes e usuários interagem com o Fisco 
também para solicitar consultas fiscais, avaliação 
de imóveis para cobrança de ITCD, pagamento 
e parcelamento de IPVA, aquisição de certidões 

negativas de débitos 
fiscais, parcelamento 
de débitos, confissão 
de dívida e pagamento 
de Auto de Infração, 
pagamento de ICMS 
espontaneamente e 
tantos outros serviços 
tributários e fiscais, 
cuja lista não caberia 
neste breve artigo.

A administração 
tributária da Paraíba 
precisa urgentemente 
melhorar a sua 
performance de 
atuação. Um novo 
layout administrativo 

precisa ser implantado como solução de melhoria, 
em razão da adequação aos novos tempos em 
que vivemos.

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

A necessidade desta nova organização do 
trabalho no serviço público tributário e fiscal requer 
a qualificação devida ao servidor fazendário 
para atender as demandas internas e externas. 
Isto tudo precisa ser discutido em primeira ordem, 
como base para se equacionar futuras políticas 
organizacionais e de ajustes salariais.

Esta é uma tendência e uma questão a 
ser enfrentada porque a administração fiscal 
e tributária deve se ligar ao desenvolvimento 
econômico do estado.

A urgente mudança no 
Fisco da Paraíba

salários atrasados

Funcionários da Itapemirim protestam
Beatriz de Alcântara   
alcantarabtriz@gmail.com 



O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, adiou mais uma vez a 
expectativa para o pico da in-
flação brasileira. Em evento 
da Esfera Brasil, em São Pau-
lo, Campos Neto afirmou que 
o BC esperava que o ponto 
mais alto seria entre dezem-
bro de 2021 e janeiro, mas ci-
tou a quebra de safra neste 
início de ano e o avanço dos 
preços de petróleo no merca-
do internacional como razões 
para postergação do pico da 
inflação. “Imaginamos ago-
ra que pico será entre abril e 
maio, e depois haverá queda 
mais rápida da inflação.”

O presidente do BC tam-
bém afirmou que o mercado 
de crédito continua saudá-
vel, embora em desacelera-
ção. Porém, ele reconheceu 
que o endividamento das 
famílias piorou qualitativa-
mente. “Mas não é algo que 
chama muita atenção ainda. 
O BC tem preocupação com 
isso. Tem projetos para os su-
perendividados. E também 
há preocupação com os ne-
gativados, que estão fora do 
mundo financeiro e que gos-
taríamos que voltassem a ter 
acesso a crédito. Há uma sé-
rie de medidas para quem 
está mais comprometido.”

PEC dos combustíveis
Roberto Campos Neto fez, 

ainda, menção ao alerta que o 

órgão fez na ata do Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
de fevereiro a medidas como 
a PEC dos combustíveis, dis-
cutida entre governo e Con-
gresso. “Deixamos claro que 
medidas sobre preços de cur-
to prazo não têm efeito estru-
tural sobre a inflação”, disse.

Segundo Campos Neto, 
o governo conseguiu conter 
gastos mesmo com a infla-
ção alta. O presidente do BC 
também repetiu que parte 
da “ansiedade” sobre a traje-
tória fiscal está relacionada 
à perspectiva de crescimen-
to estrutural baixo no Brasil. 
“Precisamos descobrir qual 
agenda é importante para 
investidor ver crescimento 
estrutural mais alto”, disse.

PIB
Campos Neto destacou, 

no evento, que os números 
de atividade divulgados 
este mês mostraram desem-
penho um pouco melhor 
da economia no fim do ano 
passado. Com isso, o presi-
dente do BC disse que acre-
ditar que as estimativas do 
mercado para o Produto In-
terno Bruto (PIB) do ano po-
dem aumentar. “Economis-
tas que tinham crescimento 
de zero para 2022 devem re-
visar para cima, principal-
mente pelo efeito no primei-
ro trimestre”. Por outro lado, 
Campos Neto destacou que 
a confiança do consumidor 
ainda está abaixo do nível 
pré-pandemia.
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parceria 
Criado na PB, 
plano de saúde 
faz contrato de 
nacionalização 

Criado na Paraíba, pela As-
sociação dos Auditores Fiscais 
do Estado, o plano de saúde 
“Afrafep Saúde” está prestes a 
atuar com abrangência nacio-
nal. A iniciativa será colocada 
em prática por meio de uma 
parceria com a Cassi, operada 
pelo Banco do Brasil. A assina-
tura do termo de contrato ocor-
reu, nesta semana, pela presi-
dente da entidade paraibana, 
Elaine Carvalho. 

“Esse é um marco histórico 
para a Afrafep. Agora, todos os 
beneficiários do plano poderão 
ser atendidos em qualquer esta-
do que tenha atuação da Cassi. 
Será concedida uma carteiri-
nha, disponível virtualmente 
através do aplicativo ‘Mobile 
Saúde’, com a qual todos po-
derão ter acesso à nova rede de 
atendimento”, destacou a pre-
sidente, ressaltando que, nes-
te momento, são realizados os 
trâmites operacionais e de ade-
quação de sistema.

Outra novidade da Afrafep 
é o lançamento da campanha 
“Fevereiro Especial”, iniciati-
va que está prevista no regu-
lamento da empresa e ofere-
ce aos servidores públicos, que 
desejam aderir ao plano de saú-
de neste período, a isenção de 
carência, exceto para pacien-
tes com doenças crônicas ou le-
sões pré-existentes. Além dos 
servidores, outras pessoas que 
podem fazer parte são: todos os 
dependentes dos sócios que já 
tenham o plano ou com víncu-
lo familiar, de até terceiro grau, 
com auditor fiscal do Estado.

Projeção do BC era que ponto mais alto ocorresse entre dezembro de 2021 e janeiro deste ano, mas o cenário piorou

Inflação terá pico entre abril e maio
estimativa do banco central

Thaís Barcellos 
Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

sertão paraibano

contratos estudantis

incentivo à inovação

Apoio do BNB beneficia 50 produtores de mel 

Caixa vai renegociar dívida do Fies

Programa Centelha mantém inscrições abertas

O Programa de Desen-
volvimento Territorial (Pro-
deter), do Banco do Nor-
deste, está atendendo 50 
produtores de mel das loca-
lidades de São José de Prin-
cesa, Água Branca, Juru e 
Tavares, no Sertão da Pa-
raíba. Além de disponibi-
lizar R$ 915 mil em investi-
mentos, o programa oferece 
consultoria técnica, realiza 
encontros virtuais e presen-
ciais para tratar do manejo 
adequado do mel, discute 
estratégias de comercializa-
ção e cooperativismo e pro-
move visitas técnicas a ou-
tras organizações, como a 
Cooperativa de Apicultores 
do Sertão, no município de 
Aparecida. 

Um exemplo dos resulta-
dos alcançados com o Pro-
grama é a família do api-
cultor Bruno Bezerra de 
Araújo, de São José de Prin-

cesa, que produzia 300kg de 
mel por ano. Depois de rece-
ber crédito e orientação téc-
nica do Banco do Nordeste, 
ele já produz duas toneladas 
de produto por ano e quer 
mais. O objetivo, agora, é 
chegar à produção anual em 
quatro toneladas nos pró-
ximos anos. Segundo Bru-
no, é possível continuar au-
mentando a produção com 
a mesma qualidade. A ava-
liação do apicultor é que a 
florada nativa é favorável à 
qualidade do mel, momen-
to em que as abelhas po-
linizam em marmeleiros, 
juazeiros, aroeiras e umbu-
zeiros. “O nosso mel apre-
senta uma qualidade que os 
clientes aprovam e nossas 
vendas são de garrafas de 
meio quilo a R$ 12,50 cada 
uma”, destaca o produtor.

A mudança na produ-
tividade que resultou em 

aumento de mais de 660% 
começou quando o cliente 
acessou o crédito do Pro-
grama Nacional de Agri-
cultura Familiar (Pronaf) 
para estruturar a produção. 
Com uma unidade de ex-
tração seguindo as normas 
técnicas e selo do Serviço de 
Inspeção Municipal (SIM) 
de Princesa Isabel, foram 
avaliados o modelo de con-
servação, comercialização 
e mercado potencial. Com 
isso, foi possível levar o mel 
para outras localidades. 

O agente de desenvolvi-
mento do Banco do Nordes-
te, Genival Bezerra Junior, 
ressalta que para o primei-
ro semestre do ano, o Pro-
deter Apicultura da região 
deve mobilizar o coopera-
tivismo, a fim de gerar as 
certificações necessárias 
para atestar o controle de 
qualidade da produção. “O 

crédito é um dos pilares de 
fortalecimento da cadeia 
produtiva e trabalhamos 
com parcerias para que a 
atividade adquira melhores 
condições para os produto-
res, impactando no produto 
final que será comercializa-
do”, explica Genival. 

Participam do Prodeter 
Apicultura as secretarias 
de Agricultura dos muni-
cípios envolvidos, Empre-
sa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regulari-
zação Fundiária (Empaer), 
Associação dos Criadores 
de Abelhas e Agricultores 
Familiares de Água Bran-
ca e Região (Afamel), As-
sociação dos Criadores de 
Abelhas de Princesa Isabel 
(Ascapi), Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB), Secreta-
ria Estadual de Agricultura 
Familiar e prefeituras mu-
nicipais.

A Caixa iniciará o atendi-
mento aos cidadãos que uti-
lizaram recursos do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies) para custear o curso de 
ensino superior e estão, atual-
mente, inadimplentes. A rene-
gociação será feita de forma 
100% digital pelo site sifesweb.

A regularização de débi-
tos poderá ser solicitada ao 
banco a partir de 7 de março 
até o dia 31 de agosto de 2022. 
Terão a oportunidade de colo-
car as prestações em dia aque-
les estudantes que possuem 
contratos firmados até 31 de 
dezembro de 2017 e que esta-
vam com parcelas em atraso 
há mais de 90 dias na data da 
publicação da Medida Provi-
sória, 30/12/2021.

Cerca de 800 mil cidadãos 
que possuem contratos de Fies 
com a Caixa são elegíveis para 
realizar a renegociação junto 
ao banco, com saldo devedor 
total de R$ 28 bilhões e dívi-
da média de R$ 35 mil por es-
tudante.

Após firmada a renegocia-
ção, tanto o estudante quan-
to seu fiador serão retirados 
de cadastros de restrição de 
crédito, quando for o caso. A 
renegociação é uma excelen-
te oportunidade para que as 

pessoas possam se reestrutu-
rar financeiramente.

 No caso dos contratos com 
atraso há mais de 90 até 360 
dias, quem optar por quitar a 
dívida à vista terá desconto de 
100% dos encargos e de 12% 
do valor financiado.

Para os contratos com atra-
so há mais de 360 dias, o des-
conto para a quitação será de 
92% do valor total da dívi-
da para os tomadores que fo-
ram beneficiários do Auxílio 
Emergencial 2021 ou que es-
tavam cadastrados no Cadas-
tro Único em 30/12/2021 e de 
86,5% do saldo total da dívida 

para os demais. As condições 
valem para pagamento à vis-
ta ou quitação em dez parce-
las mensais e sucessivas rea-
justadas pela Selic. Para todos 
os contratos com atraso acima 
de 90 dias, caso o estudante 
não opte pela quitação, pode-
rá recorrer ao reparcelamen-
to do valor da dívida em até 
150 vezes com desconto dos 
encargos contratuais. Nesse 
caso, a parcela terá o valor mí-
nimo de R$ 200.

Como consultar
Para auxiliar o estudante 

que tem contrato com o ban-

co, a Caixa disponibiliza am-
biente web para que o interes-
sado saiba, de maneira rápida 
e simples, se pode ou não pe-
dir a renegociação. Para isso, 
basta acessar o endereço si-
fesweb.

Após confirmar seu en-
quadramento nas regras e si-
mular a renegociação, os inte-
ressados geram o boleto para 
pagamento da entrada ou par-
cela única. Se for necessário 
atualizar as informações ca-
dastrais, basta enviar os do-
cumentos pessoais também 
de forma on-line.

Caso o sistema aponte 
pendências com o(s) fiador(es) 
do contrato, será necessário 
enviar pelo sifesweb a pro-
curação do(s) fiador(es) e os 
documentos pessoais dele(s), 
além do comprovante de ren-
da. Os dados serão analisa-
dos pela Caixa. O estudan-
te deve aguardar a análise e, 
após a aprovação, já poderá 
gerar o boleto.

O valor das parcelas após 
a renegociação não poderá 
ser inferior a R$ 200, sendo 
que é necessário efetuar o pa-
gamento do primeiro bole-
to (parcela única ou primeira 
parcela) para efetivar a adesão 
a renegociação.

Com o principal obje-
tivo de estimular a cultu-
ra empreendedora, o Pro-
grama Centelha 2 está com  
inscrições abertas na Paraí-
ba até o dia 7 de março. A 
iniciativa oferecerá recur-
sos financeiros, capacitação 
e suporte aos 28 projetos 
selecionados, que também 
serão contemplados com 
até R$ 60 mil em subven-
ção econômica e R$ 26 mil 

em bolsas de apoio técnico.
Promovido pelo Minis-

tério da Ciência, Tecnologia 
e Inovações (MCTI) e pela 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), em parceria 
com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq), o 
Conselho Nacional das Fun-
dações Estaduais de Ampa-
ro à Pesquisa (Confap) e a 
Fundação CERTI, na Paraí-

ba, o programa é executa-
do pela Fundação de Apoio 
à Pesquisa do Estado da Pa-
raíba (Fapesq).

Para Rubens Freire, se-
cretário executivo de Ciên-
cia e Tecnologia do Estado 
da Paraíba, esse é um mo-
mento importante no que 
tange ao desenvolvimen-
to do estado. “Há um esfor-
ço inequívoco por parte do 
governo e do governador 

João Azevêdo para apoiar 
de maneira cada vez mais 
forte iniciativas como o 
Centelha”, afirma. 

Realização
Em sua primeira edição, 

o programa contou com 
mais de 15 mil ideias sub-
metidas nacionalmente e 
mais de mil municípios en-
volvidos. Somente na Pa-
raíba foram mais de 1.470 

empreendedores capacita-
dos, 539 ideias inovadoras 
submetidas e 31 startups 
apoiadas. Neste ano, o Pro-
grama Centelha 2 acontece-
rá em 25 estados e no Distri-
to Federal.

Para mais informações 
sobre o edital, o cronogra-
ma e todas as informações 
para submissão, confira ht-
tps://programacentelha.
com.br/pb/.

“O crédito é um 
dos pilares de 
fortalecimento da 
cadeia produtiva e 
trabalhamos com 
parcerias para 
que a atividade 
adquira melhores 
condições para 
os produtores, 
impactando 
no produto 
final que será 
comercializado

Genival Bezerra Junior

Cerca de 800 mil contratos do Fies poderão ser renegociados

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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O Governo do Estado da 
Paraíba, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia (SEECT) 
e da Fundação de Apoio à Pes-
quisa da Paraíba (FAPESQ-PB), 
premia os ganhadores do edi-
tal “Concurso Ideias Inovado-
ras: Requalificação do Centro 
Histórico de João Pessoa”. O 
edital finalizado contou com o 
apoio do Sebrae-PB e foi uma 
das primeiras ações de implan-
tação do Parque Tecnológico 
Horizontes de Inovação. Dis-
tribuiu R$ 180 mil aos 11 ven-
cedores de projetos cujo obje-
tivo é transformar o Centro da 
capital paraibana em um lugar 
dinâmico e atrativo para a po-
pulação. Os primeiros coloca-
dos serão contemplados com 
mentoria do Sebrae-PB, de for-
ma a se moldarem a empreen-
dimentos sustentáveis.

A cerimônia foi realizada 
nessa quinta-feira, (10) on-line, 
e teve a participação do secre-
tário da SEECT, Claudio Fur-
tado, o presidente da Fapesq, 
Roberto Germano, o secre-
tário executivo da CIência e 
Tecnologia, Rubens Freire, a 
representante do Sebrae-PB, 
Rafaella Catão, a coordenado-
ra do Programa Parque Tecno-
lógico Horizontes de Inovação 
Francilene Procópio Garcia, o 
técnico da SEECT Thiago Sil-
veira, além da presença vir-

tual de dois contemplados. 
O Edital foi direcionado 

para estudantes do Ensino Mé-
dio da Rede Estadual, estudan-
tes de graduação e pós-gradua-
ção, pesquisadores, inventores 
da Economia Criativa e de ino-
vações educacionais. É uma 
das ações do Parque Tecnoló-
gico Horizontes de Inovação: 
“A partir de ideias inovadoras, 
através de várias etapas, com 
diversidade de participantes, 
o objetivo é pensar na requali-
ficação do entorno da sede do 
Parque para transformar aque-
la área em um ambiente de ino-
vação”, declarou o secretário 
Claudio Furtado. Em continui-
dade ao processo, os projetos 
com potencial de introdução ao 
mercado serão encaminhados 
para seleção ao processo de in-
cubação na Incubadora Virtual 
do Parque Tecnológico Hori-
zontes de Inovação. 

Roberto Germano desta-
cou a sensibilização do gover-
nador João Azevêdo pelo pro-
cesso de desenvolvimento da 
inovação do estado da Paraíba. 
A política de desenvolvimen-
to da ciência e tecnologia está 
estruturada em concordância 
com o Marco Legal da Ciên-
cia e Tecnologia do Estado da 
Paraíba (Lei 12.191/2022). Nes-
sa diretriz, o fortalecimento do 
empreendedorismo inovador é 
efetivado através de programas 
como o Centelha Paraíba, que 
estimula a criação de startups, 
e o Tecnova 2, que apoia proje-
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Diversidade

Onze pessoas venceram o concurso com objetivo de transformar a área e vão dividir um prêmio de R$ 180 mil

Centro de JP será requalificado
IDEIAS INOVADORAS

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

LEI 8.213/91
CEF contrata 
992 pessoas 
deficientes 
concursadas

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, parti-
cipou nessa sexta-feira  (11) 
da cerimônia de contrata-
ção de pessoas com defi-
ciência (PcD) para a Cai-
xa Econômica Federal. O 
banco chamou 992 pessoas 
para o cargo de técnico ban-
cário, aprovadas em con-
curso realizado em outu-
bro do ano passado.

Com os novos funcioná-
rios, a Caixa passa a ter nos 
seus quadros cerca de 4.400 
pessoas com deficiência, 
passando a cumprir a Lei 
8.213/91 que determina que 
empresas com 100 ou mais 
funcionários tenham entre 
2% e 5% das vagas preen-
chidas por trabalhadores 
portadores de deficiência.

“Quando assumimos só 
havia ao redor de 1.200 pes-
soas com deficiência”, disse 
o presidente da Caixa, Pe-
dro Guimarães. “Viajando 
pelo Brasil, na segunda via-
gem, ainda em janeiro de 
2019, em Manaus, um em-
pregado PcD me perguntou 
por que a Caixa não respei-
ta a lei, que diz que 5% dos 
empregados tem que ser 
PcD”, lembrou.

Guimarães disse ainda 
que em 2019 a Caixa reali-
zou um primeiro chama-
mento de pessoas com de-
ficiência aprovados em um 
certame anterior ainda vi-
gente. Ele disse estar orgu-
lhoso com as novas con-
tratações, das quais 700 
pessoas já começaram a 
trabalhar.

Entre as funções a se-
rem desempenhadas pelos 
novos empregados estão 
as administrativas, como 
relatar e dar andamento a 
processos, redigir corres-
pondências, prestar aten-
dimento a clientes e públi-
co e operar computador, 
terminais e outros equipa-
mentos. 

“Quando a gente pas-
sa pelas agências, as pes-
soas com deficiência nor-
malmente são aquelas que 
atendem de uma manei-
ra especial, porque passa-
ram sua vida inteira sendo, 
muitas vezes, marginaliza-
das”, disse.

Durante a cerimônia 
de entrega dos crachás 
para os novos funcioná-
rios, Bolsonaro disse que, 
às vezes, para fazer fun-
cionar a legislação é pre-
ciso se colocar no lugar 
do outro.

“Não é apenas porque 
uma coisa está no papel 
que ela vai ser cumprida. 
É preciso vontade, preci-
samos muitas vezes nos 
colocarmos do outro lado 
do balcão”, disse o presi-
dente, lembrando ainda 
de outra medida do gover-
no, que sancionou a lei que 
prorroga a isenção do Im-
posto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) para 
motoristas de táxis e pes-
soas com deficiência.

Pesquisa mostra caminhos para 
produção do remédio na Unesp

ANtIcONcEpcIONAL mAScuLINO

Pesquisa da Universida-
de Estadual Paulista (Unesp) 
aponta caminhos que po-
dem levar ao desenvolvi-
mento de um anticoncep-
cional masculino. O estudo, 
publicado na revista Mo-
lecular Human Reproduc-
tion, mostra que, a partir da 
proteína Eppin, que regula 
a capacidade de movimen-
tação do espermatozoide é 
possível desenvolver medi-
camentos que controlem a 
fertilidade dos homens.

Segundo o professor do 
Departamento de Biofísica 
e Farmacologia da Unesp, 
Erick José Ramo da Silva, a 
partir de experimentos fei-
tos em camundongos, foi 
possível identificar dois 
pontos da proteína que re-
gulam a movimentação dos 
espermatozoides. “Ela tem 
um papel muito importan-
te no controle da motilidade 
temática por interagir com 
outras proteínas que agora 
estão no sêmen. E essas pro-
teínas, ao interagirem com 
a Eppin, promovem o ajus-
te fino da motilidade, o con-
trole da motilidade”, explica 
o pesquisador, que faz estu-
dos na área há 20 anos.

De acordo com Silva, fo-
ram usados anticorpos para 
descobrir quais são os pon-
tos da Eppin, que tem fun-
ção semelhante nos ca-
mundongos e nos seres 
humanos, responsáveis por 
regular a movimentação cé-
lular reprodutiva masculi-
na. Após a ejaculação, o es-
permatozoide precisa nadar 

para chegar ao óvulo e fazer 
a fecundação.

Porém, antes da ejacula-
ção, os espermatozoides não 
se movimentam. O estudo 
trabalhou em identificar jus-
tamente qual é a interação 
que faz com que as células fi-
quem paradas antes do mo-
mento certo. “Quem impul-
siona o espermatozoide para 
dentro é o próprio processo 
de ejaculação. Somente de-
pois de alguns minutos da 
ejaculação é que o esperma-
tozoide vai adquirir a moti-
lidade progressiva para se-
guir a jornada dele”, detalha 
o professor.

Princípio ativo
Ao entender detalhada-

mente como as proteínas 
mantém os espermatozoi-
des parados e depois ati-
vam a movimentação dessas 
células, os pesquisadores 
abrem a possibilidade do 
desenvolvimento de medi-
camentos que atuem des-
sa forma. “A gente estuda 
como essas proteínas inte-
ragem para entender como 
elas interrompem a motili-
dade para que a gente possa 
pensar estratégias farmaco-
lógicas, usando um compos-
to, um princípio ativo, que 
pudesse incisar essa relação 
que naturalmente acontece”, 
acrescenta.

Um medicamento que 
fosse capaz de interromper 
a movimentação dos esper-
matozoides seria um an-
ticoncepcional com efeito 
quase imediato, afirma Sil-
va.

O estudo, iniciado em 
2016, foi financiado pela 

Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Pau-
lo (Fapesp) e teve parceria 
com os departamentos de 
Farmacologia e de Ciências 
Biológicas da Universidade 
Federal de São Paulo (Uni-
fesp), além do Instituto de 
Biologia e Medicina Experi-
mental do Conselho Nacio-
nal de Pesquisas Científicas 
e Técnicas, da Argentina.

Silva diz que, agora, as 
pesquisas devem continuar 
no sentido de buscar com-
postos ou moléculas que 
possam atuar nos pontos 
identificados pelo estudo. 
Essa nova etapa terá cola-
boração com cientistas da 
Inglaterra, de Portugal e da 
Universidade de São Pau-
lo (USP).

O pesquisador conta, no 
entanto, que ao longo das 
últimas décadas, o desen-
volvimento de um anticon-
cepcional masculino tem 
enfrentado dificuldades de-
vido à falta de financiamen-
to pelas indústrias farma-
cêuticas.

Daniel Mello 
Agência Brasil

“Essas proteínas, 
ao interagirem 
com a Eppin, 
promovem o 
ajuste fino da 
motilidade”

Erick José Ramo da Silva

tos de inovação que envolvam 
risco tecnológico considerável, 
associado a oportunidades de 
mercado.

O secretário executivo Ru-
bens Freire considerou que ini-
ciativas que não foram contem-
pladas por este edital são muito 
boas e poderão, no futuro, ser 
alavancadas, apoiadas.”O fun-
damento para uma boa ideia é 
construção de seus desdobra-
mentos utilizando o método 
científico”.

Em outra perspectiva, Fran-
cilene Procópio indaga: “Como 
surge um empreendimento 

inovador? Da capacidade das 
pessoas, nos diferentes níveis 
de formação e atuação, olha-
rem para problemas e traze-
rem uma sugestão de solução”, 
elucida a coordenadora do Pro-
grama PTHI. 

Esse é um dos méritos des-
ta chamada que é um primeiro 
passo em relação à construção 
que o Parque Tecnológico Ho-
rizontes da Inovação propõe 
no Centro Histórico, da forma 
como a sociedade enxerga as 
problemáticas da vivência no 
Centro com respostas criativas 
e empreendedoras.

Foco
Objetivo é

 transformar o centro 
da capital 

paraibana em um 
lugar dinâmico 
e atrativo para a 

população

n 

O fundamento 
para uma boa 
ideia é a
construção 
de seus 
desdobramentos
utilizando o 
método 
científico

FEStA LItERáRIA

Flup 2022 começou com
homenagem a Pixinguinha

As comemorações tiveram 
início nessa sexta-feira (11) com  
a Festa Literária das Periferias, a 
Flup 2022, que, em sua 11ª edi-
ção, ocupa o Museu de Arte do 
Rio (MAR), e o Museu da His-
tória e Cultura Afro-Brasilei-
ra (Muhcab), ambos na região 
central da cidade do Rio de Ja-
neiro. O evento vai até o dia 18 
de fevereiro.

No ano em que é comemo-
rado o centenário da Sema-
na de Arte Moderna de 1922, 
a Flup celebra o Modernismo 
Negro e recupera a efervescên-
cia cultural do Rio de Janeiro 
nos anos 1920 com uma pro-
gramação homenageando Pi-
xinguinha, Lima Barreto e Jo-
sephine Baker. Como tradição, 
a Flup fez a abertura oficial do 
evento com uma revoada de ba-
lões biodegradáveis às 12h, na 
Praça Mauá, que levaram cola-

dos a letra de Carinhoso, de Pi-
xinguinha.

Entre os destaques de ontem 
as mesas “Fluxos Transatlân-
ticos”, com o escritor congolês 
Alain Mabanckou e Kim Butler, 
às 19h, e “Uma Experiência Lu-
minosa - O Jazz, a Lei Seca e o 
Exílio em Paris”, que terá a pre-
sença dos escritores e pesqui-
sadores Anaïs Flechet e Jeffrey 
G. Ogbar, neste sábado, às 19h.

A Flup traz, ainda, shows 
de Teresa Cristina, Amaro Frei-
tas e Majur, além de exposições 
sobre Pixinguinha, no MAR, 
e outra sobre Lima Barreto, no 
Muhcab. Com extensa progra-
mação infantil, a Flup home-
nageia Sonia Rosa, primeira es-
critora de livros para crianças 
negras, com o Sarau nas Altu-
ras, em que um balão subiu aos 
céus da Praça Mauá com conta-
ção de histórias, além do baili-
nho da Elis Mc e do Samba das 
Rosalinas com o Espaço Curu-
mim para as crianças.

A Flup traz shows e exposições sobre Pixinguinha no MAR

Foto: Brasil de Fato

Ana Cristina Campos 
Agência Brasil

Antigo colégio Nossa Senhora das Neves é futura sede do Parque Tecnológico

Foto: Mano de Carvalho 
Márcia Dementshuk 
Assessoria SEECT
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Apesar das dificuldades, muita coisa mudou, e já existem algumas alternativas, como o projeto Cidade Madura

Envelhecer só ainda é um desafio
Terceira idade

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Muitas pessoas acabam 
não tendo filhos e, se tive-
rem, é possível que morem 
em outra cidade ou país, fican-
do difícil prestar assistência 
à distância. A verdade é que 
pessoas que se enquadram 
nesse perfil quando chegam 
à velhice ficam com medo de 
envelhecer sozinhas. Ativida-
des diárias que antes eram fá-
ceis de fazer se tornaram com-
plicadas como compras no 
supermercado, dificuldade de 
locomoção ou qualquer limi-
tação que comprometa a auto-
nomia do idoso. Apesar de o 
tema ser espinhoso, é impor-
tante pensar no assunto e to-
mar as medidas necessárias.

O idoso, que não teve fi-
lhos, pode contar com um 
amigo ou parente em um mo-
mento difícil? pessoas pró-
ximas se ofereceriam como 
acompanhantes no hospital 
ou em casa? Pensar a respei-
to pode ocasionar uma relu-
tância inicial pois as pessoas 
não planejam a velhice, mas 
o psicólogo e gerontólogo, Fa-
brício Oliveira, ressalta a im-
portância de ser prático, en-
tendendo esse processo como 
necessário.

Quem cuidará de mim!?
“Quem vai cuidar de mim 

quando eu não puder mais 
andar? Quando estiver es-
quecido ou perder minha au-
tonomia? Esse tema assusta, 
principalmente, os idosos que 
não tiveram filhos. No ques-
tionário, elaborado para mi-
nha dissertação de mestrado, 
os idosos responderam que o 
principal medo não era a mor-
te, e sim, o de perder a memó-
ria. A memória está relacio-
nada a sua história de vida e 
conquistas. O medo significa 
perder sua identidade e auto-
nomia”, pontuou.

Existem empresas espe-
cializadas no cuidado de pes-
soas, a exemplo da Acuidar 
João Pessoa que surgiu para 
atender uma necessidade do 
mercado, oferecendo mão de 
obra qualificada e serviço de 
excelência no cuidado de ido-
sos, crianças e adultos, mas 
80% do público assistido é 
idoso.

Com o avanço da medici-
na nos métodos contracepti-
vos e a inserção da mulher no 
mercado de trabalho, o núme-
ro de filhos por casal vem re-
duzindo consideravelmente 
comparado a gerações mais 

antigas. Logo, o número de 
pessoas que chegam à velhi-
ce sem filhos também aumen-
tou. Na percepção da fisiotera-
peuta e diretora da Acuidar 
João Pessoa, Jéssica Ramalho, 
esses fatores refletem a longe-
vidade contemporânea.

Planos e saúde
“Quando o idoso não pode 

contar com ninguém acaba 
procurando serviços especia-
lizados no cuidado de pessoas. 
Eu já recebi várias pessoas, en-
tre 60 e 65 anos, perguntando 
se tinha como fazer um pla-
no ou seguro para usufruí-
rem quando estiverem com a 
idade mais avançada, por vol-
ta de 75 anos. Nós ainda não 
oferecemos esse plano, mas já 
estamos avaliando a possibili-
dade pois a demanda é alta”, 
adiantou.

O engenheiro eletricista 
Manoel Gomes, 67 anos, não 
teve filhos nem se casou. Ele 
dirige, trabalha e é um eterno 
estudioso. Precavido, passou a 
melhorar a alimentação desde 
os 50 anos para retardar pos-
síveis doenças do envelheci-
mento como Alzheimer, pres-
são alta, diabetes. “Cortei sal, 
açúcar e como mais peixe do 
que carne vermelha”, afirmou.

Apesar de ter sobrinhos 
e família, ele confessa que a 
ideia de envelhecer sozinho o 
assusta um pouco por isso de-
senvolveu estratégias para de-
pender o mínimo das pessoas. 
“Se eu sofrer um acidente, tem 
vários telefones no espelho 
do motorista para garantir 
que vou ter ajuda. Minhas ir-
mãs brincam dizendo que sou 
cheio de manias”, concluiu.

Ele não sabia que existe 
empresas especializadas no 
cuidado de pessoas. Apesar 
de ter uma resistência sobre 
o assunto, se sentiu aliviado 
em saber que existe alternati-
vas eficientes, caso precise de 
cuidados na velhice.

n 

Um momento
de alegria de 
Maria da 
Conceição 
ao lado de 
parentes 
próximos, em 
dia de visita

A diretora da Acuidar 
João Pessoa, Jéssica Rama-
lho, identifica três perfis de 
idosos que vivem sozinhos e 
acabam procurando o servi-
ço da empresa: idosos  ativos 
e independentes que con-
seguem realizar suas ativi-
dades diárias mas que têm 
medo de dormir sozinhos; 
idosos com filhos que resi-
dem em outro país ou estado 
que contratam o serviço de 
cuidador para auxiliá-los na 
rotina e ser sua companhia; 
e idosos saudáveis mas que 
precisam de suporte para 
atividades diárias como fa-
zer compras no supermerca-
do, manter o ambiente limpo 
e organizado ou acompanhá
-lo no médico.

“ Os idosos ativos, que 
têm medo de dormir sozi-
nhos, geralmente não têm 
um familiar que possa contar 
em um momento de necessi-
dade. Por isso, contratam o 
serviço de acompanhante 

noturno. Já os idosos com fi-
lhos que moram longe, além 
de oferecermos o suporte clí-
nico e auxílio na rotina, es-
colhemos um cuidador com 
perfil carinhoso e comunica-
tivo pois também precisará 
ser sua companhia, desen-
volvendo atividades lúdicas 
que estimulem sua cognição 
e mobilidade. Já a demanda 
de idosos que precisam de 
auxílio nas atividades diá-
rias tem crescido bastante”, 
pontuou.

Atendimento
A equipe é treinada para 

as particularidades de cada 
público assistido. Para pres-
tar um melhor atendimento 
ao cliente a enfermeira rea-
liza uma visita.

 “Nessa visita, fazemos 
uma avaliação para en-
tender a rotina do assisti-
do, como é a alimentação 
do idoso? Como é a higie-
ne? o idoso é independente?  

mora sozinho? É alguém que 
precisa de mais carinho ou 
tem apoio familiar? Quais 
as atividades recreativas que 
gosta de fazer?  música,  jo-
gar dominó? A partir des-
se prognóstico, enviamos o 
cuidador que mais se adap-
ta àquele caso específico”, 
exemplificou.

O psicólogo Fabrício Oli-
veira realiza atendimento 
psicológico na casa dos pa-
cientes, logo, mantém con-
tato com muitos cuidadores.  
“Um cuidador quando gosta 
do que faz e tem empatia no 
processo de envelhecimento 
acaba suprindo a presença 
de familiares. Conheço cui-
dadores que acabam cons-
truindo um laço afetivo e de 
consideração, até maior que 
os familiares”, afirmou.

O Condomínio Cidade 
Madura, localizado no Man-
gabeira 8, beneficia idosos 
de baixa renda que não mo-
ram com parentes e que te-

nham autonomia para fa-
zer suas atividades diárias. 
A idosa Maria da Concei-
ção, 72 anos, é uma das mo-
radoras. Ela tem dois filhos e 
três netos e os visita todo fi-
nal de semana. Por ser inde-
pendente e se enquadrar nos 
requisitos necessários optou 
por morar no condomínio. 
“Eu cozinho, arrumo a casa, 
faço atividade física e reali-
zo trabalho voluntário. Sou 
muito feliz aqui”, declarou. 
Quando questionada sobre 
o futuro, a idosa disse que 
já conversou com os filhos 
a respeito.

“Quando eu estiver mais 
idosa e, por ventura perder 
minha autonomia ou capaci-
dade cognitiva, meus filhos 
decidiram que terão guar-
da compartilhada, morando 
uma temporada na casa de 
cada um. Mas como não que-
ro sobrecarregar ninguém e 
cada um tem sua vida e obri-
gações, teremos o auxílio de 
uma cuidadora”, contou.

Viver sozinho requer alguns cuidados 

Dona Maria Conceição 
(fotos) já conseguiu se 
adequar à rotina de quem 
não têm companhia 
sempre, salvo quando recebe 
visita de amigos, parentes 
e até filhos, o que não é tão 
incomum nesses casos

Foto: Reprodução

“O medo 
significa 
perder sua 
identidade e 
autonomia”

Fabrício Oliveira

“Quando o idoso 
não pode contar 
com ninguém, 
acaba procurando 
serviços 
especializados 
no cuidado de 
pessoas”

Jéssica Ramalho
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As atenções dos torcedores do mundo in-
teiro estão voltadas hoje para a grande final do 
Mundial de Clubes, entre Palmeiras e Chelsea 
da Inglaterra, a partir das 13h30 (horário de 
Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed, 
em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. 
Esta será a primeira final de Mundial do “Ver-
dão”, desde que a competição começou a ser 
disputada no atual formato, mas antes, o clu-
be tinha disputado uma final contra o Man-
chester United da Inglaterra, em 1999, quan-
do perdeu por 1 a 0. O clube inglês também 
vai disputar o título pela segunda vez. A pri-
meira foi em 2012, quando foi derrotado pelo 
Corinthians, com um gol do atacante Paolo 
Guerrero.

Para Palmeiras e Chelsea este será um títu-
lo inédito na história dos clubes. No ano pas-
sado, o time brasileiro chegou a disputar o 
Mundial, mas foi eliminado antes de chegar 
à final. Agora, a expectativa é muito grande 
para conseguir o título. O time se classificou 
para a decisão com uma excelente vitória so-
bre o Al Ahly por 2 a 0, na última terça-feira.

Os gols da vitória tiveram a participação 
direta do meia Raphael Veiga, que abriu o pla-
car e deu assistência para o segundo gol mar-
cado por Dudu. O jogador tem sido funda-
mental nas conquistas dos últimos títulos do 
Verdão. O futebol do meia vem crescendo des-
de que o técnico português Abel Ferreira as-
sumiu a equipe. Ele hoje é uma das esperan-
ças de gol da torcida palmeirense, que está em 
bom número em Abu Dhabi e vai travar um 
bom duelo com o brasileiro Thiago Silva, do 
time inglês, que ainda terá em campo outro 
brazuca, o meia Jorginho.

Pelo lado do time inglês, o Mundial está 
sendo considerado de alta importância, já que 
este é o único título que falta ao clube, desde 
que foi comprado pelo magnata árabe, Ro-
man Abramovich, em 2003. De lá para cá, o 
Chelsea conquistou cinco Campeonatos In-
gleses, cinco Copas da Inglaterra, três Copas 
da Liga Inglesa, duas Supercopa da Inglater-
ra, duas Liga da Europa, duas Liga dos Cam-
peões e uma Supercopa da Europa. O time in-
glês chegou à final, após eliminar o Al Hilal 

por 1 a 0, mas não fez uma grande apresenta-
ção, sendo pressionado bastante pelo adversá-
rio, que só não fez gol, graças a grande atua-
ção do goleiro inglês.  O gol foi marcado pelo 
atacante Lukaku, outra aposta do Chelsea no 
jogo deste sábado. Esta será a quinta decisão 
de Mundial envolvendo clubes brasileiros e in-
gleses. A primeira foi Flamengo x Liverpoool, 
em 1981, com vitória do Flamengo por 3 a 0, a 
segunda em 1999 entre Manchester e Palmei-
ras, já citada, a terceira foi entre Corinthians 
x Chelsea, em 2012, com vitória do Timão por 
1 a 0, e a quarta foi em 2019, entre Flamengo 
x Liverpool, vitória inglesa por 1 a 0. A trans-
missão da partida será pela TV Bandeirantes.

Ingleses e brasileiros voltam a decidir um título mundial pela quinta vez, e retrospecto aponta empate

Clubes buscam, hoje, uma taça inédita
Chelsea x palmeiras

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Disputado desde 1960, o Mundial de 
Clubes já teve o formato alterado diver-
sas vezes, inclusive, com decisão em jo-
gos de ida e volta, melhor de três, jogo 
único e até um novo formato que está 
engavetado devido à pandemia do novo 
coronavírus (a cada quatro anos, com 
mais times, e que estava programado 
para estrear em 2021).

O São Paulo continua sendo o clube 
brasileiro com mais títulos mundiais, 
com três conquistas (1992, 1993 e 2005). 
No entanto,  a equipe paulista está mui-
to distante dos sete títulos que o espa-
nhol  Real Madrid conquistou (foram 
quatro nos últimos sete anos). O Pal-
meiras, com o título conquistado sobre 
o Flamengo em 2021 pela Libertadores, 
tem a grande chance de entrar nesse se-
leto grupo de campeões na disputa do 
Mundial de Clubes.

Nas últimas edições do Mundial de 
Clubes, a América do Sul foi represen-

tada por equipes brasileiras. Em 2019, 
O Flamengo de Jorge Jesus tentou ser o 
primeiro clube não-europeu a vencer o 
campeonato desde 2012, quando o Co-
rinthians conquistou o bicampeonato, 
mas o rubro-negro parou na final para 
o Liverpool de Jurgen Klopp.

Já na edição de 2020, o Palmeiras tam-
bém teve sua chance no torneio, mas per-
deu nas semifinais para o Tigres, do Mé-
xico, derrotado por 1 a 0, e depois ainda 
perdeu a disputa de terceiro lugar para 
o Al-Ahly, que venceu nos pênaltis após 
empate sem gols no tempo regulamen-
tar. O campeão da edição 2020 foi o Ba-
yern de Munique, que bateu o Tigres na 
decisão.

Agora, na edição de 2021,  mais só 
disputada este ano, o Palmeiras tem uma 
nova chance e diante de outro time in-
glês. O “Verdão” conseguiu a classifica-
ção para a final do torneio, após elimi-
nar o Al Ahly, do Egito, nas semifinais.

Campeões mundiais

n 
Real Madrid (1998, 2002, 2014, 
2016, 2017 e 2018) 
Milan (1969, 1989, 1990 e 2007) 
Bayern (1976, 2001, 2013 e 2020)  
Penãrol  (1961, 1966 e 1982) 
Boca Juniors (1977, 2000 e 2003) 
Barcelona (2009, 2011 e 2015) 
Internazionale (1964, 1965 e 2010) 
Nacional (1971, 1980 e 1988) 
São Paulo (1992, 1992 e 2005) 
Corinthians (2000 e 2012) 
Manchester United (1999 e 2008) 
Ajax (1972 e 1995) 
Juventus (1985 e 1996) 
Independiente-ARG (1973 e 1984) 
Santos (1962 e 1963) 
Porto (1987 e 2004) 
Liverpool (2019) 
Internacional (2006) 
Borussia Dortmund (1997) 
Vélez Sarsfield (1994) 
Estrela Vermelha (1991) 
River Plate (1986) 
Grêmio (1983) 
Flamengo (1981) 
Olimpia (1979) 
Atlético de Madrid (1974) 
Feyernoord (1970) 
Estudiantes-ARG (1968) 
Racing-ARG (1967)

Real Madrid é o clube com
mais títulos conquistados

Campeões

Foto: Reprodução/Instagram/Chelsea Foto: Reprodução/twitter/Palmeiras

Foto: Divulgação/Fifa

O último título do Real Madrid 
foi conquistado em 2018, sendo o 
mais laureado nesta competição

Lukaku e seus companheiros irão encarar 
Rafael Veiga e Dudu na grande decisão 

deste sábado nos Emirados Árabes

Foto: Divulgação/Real Madrid
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As inscrições para parti-
cipar da escolinha de hande-
bol do projeto ‘Campeões do 
Amanhã’  seguem abertas e 
são gratuitas, em mais uma 
ação da Secretaria de Juven-
tude, Esporte e Recreação 
(Sejer) da Prefeitura de João 
Pessoa. Para ser aluno e fre-
quentar as aulas de hande-
bol basta comparecer ao lo-
cal da atividade, no Ginásio 
Neuza Gonçalves Brandão, 
na Praça da Paz, nos Bancá-
rios, com comprovante de 
residência na capital e com 
a identificação do aluno e do 
responsável. 

Com 40 vagas para crian-
ças e adolescentes, entre 8 
e 16 anos, a professora res-
ponsável pela atividade, nos 
Bancários, é Verônica Fer-
nandes, que é auxiliar téc-

nica da Seleção Brasileira de 
Handebol de areia.

“Espero que a comunida-
de tenha interesse. Vai ser 
uma troca muito legal. Esta-
mos aqui para mostrar a mo-
dalidade, que é olímpica. A 
Paraíba é bem representada, 
tanto pelos atletas, como pe-
los técnicos. Temos uma re-
ferência nacional. Estamos 
aqui para transmitir o co-
nhecimento para todos que 
querem. O projeto é mui-
to interessante e vai ajudar 
tanto no social, como na par-
te esportiva. Venham fazer 
uma aula experimental”, co-
mentou Verônica Fernandes.

Com o handebol, o ‘Cam-
peões do Amanhã’ chega a 
sua 10ª modalidade em ple-
no funcionamento. Ante-
riormente, já contava com 

vôlei, natação, ginástica rít-
mica e artística, futebol, vô-
lei de praia, futebol, jiu-jitsu 
e canoagem olímpica. Neste 
mês deve ser lançado tam-
bém o basquete, triathlon e 
remo oceânico.

“É uma escolinha de ini-
ciação esportiva e quem 
nu nca jogou ha ndebol 
vai ter a oportunidade de 
aprender. Queremos que a 
Prefeitura de João Pessoa 
em um futuro muito pró-
ximo tenha o seu próprio 
time de handebol. A gen-
te está tentando democrati-
zar o esporte ofertando de 
forma gratuita. Temos mais 
de cinco mil crianças e ado-
lescentes fazendo esporte 
de graça hoje pelo incenti-
vo da prefeitura”, destacou 
o secretário de Juventude, 

Esporte e Recreação da ca-
pital, Kaio Márcio.

Quem está fazendo han-
debol pela primeira vez é 
Saulo Gabriel. Antes, o ado-
lescente de 16 anos nun-
ca havia tido contato com a 
modalidade olímpica. Ele já 
faz parte da escolinha de vô-
lei do projeto ‘Campeões do 
Amanhã’, que também fun-
ciona no ginásio em frente à 
Praça da Paz.

“A passada é bem pare-
cida com o vôlei. Estou ado-
rando. Ainda vou ver em 
qual me adapto mais para 
ficar. Já neste primeiro con-
tato aqui consegui aprender 
algumas técnicas, como re-
cepção”, disse Saulo Gabriel. 
As aulas de handebol acon-
tecem às terças e quintas-fei-
ras, entre 7h30 e 9h. 

A Confederação Bra-
sileira de Futebol divul-
gou o calendário de com-
petições do futebol de base 
em 2022, no último dia 9. 
Os torneios começam em 
abril e seguem até o mês 
de novembro. O Campeo-
nato Brasileiro Sub-20 abre 
o cronograma de disputas 
seguido pela Copa do Bra-
sil Sub-17.

O Campeonato Brasi-
leiro de Aspirantes será 
disputado entre os meses 
de maio e outubro. No se-
gundo semestre, movi-
mentarão o futebol de base 
o Campeonato Brasileiro 
Sub-17, a Copa do Brasil 
Sub-20 e a Copa do Nor-
deste Sub-20.

As Supercopas Sub-20 
e Sub-17 encerram o calen-
dário de torneios nacionais 
de base. 

Durante o mês de de-
zembro, está prevista a rea-
lização da Liga de Desen-
volvimento Conmebol, 
disputa promovida pela 
CBF em parceira com a en-
tidade que comanda o fu-
tebol sul-americano.

Em 2021
A categoria Sub-20 

apresentou uma gama 
maior de campeões. Na 

primeira metade do ano, 
o Coritiba derrotou o Bo-
tafogo na decisão e foi 
campeão da Copa do Bra-
sil Sub-20. Na reta final da 
temporada, foi a vez do In-
ternacional erguer um títu-
lo: o Brasileirão Sub-20. Na 
Supercopa Sub-20, que re-
uniu as duas equipes, o Co-
lorado superou o Coxa e fi-
cou com a taça.

Ainda na mesma faixa 
etária, a Copa do Nordeste 
Sub-20 foi decidida no mês 
de dezembro, com o título 
do Vitória. O Leão levou a 
Copa do Nordeste Sub-20 
em quatro das últimas sete 
temporadas, dominando a 
lista de campeões da com-
petição.

Por fim, há ainda o Bra-
sileirão de Aspirantes, que 
reúne elencos formados 
por atletas majoritariamen-
te sub-23. A competição 
serve para aproveitar os jo-
gadores que “estouram” a 
idade da base e para a ativi-
dade das equipes de tran-
sição. Nela, quem levou a 
melhor foi o Grêmio, que 
derrotou o Ceará na final.

No Brasileiro Sub-17, 
o campeão foi o Flamen-
go que também levou a 
Copa do Brasil e a Super-
copa Brasil.

Escolinha 
é uma ini-
ciativa da 

Prefeitura de 
João Pessoa e 
a inscrição é 

gratuita

Futebol de base

CBF divulga calendário das competições

Sejer abre 40 vagas com aulas às terças e quintas-feiras, entre 7h30 e 9h, no Ginásio Neuza Brandão, nos Bancários

Inscrições para escolinha de handebol
Campeões do amanhã

Ele nasceu no dia vinte e três de agosto do ano de 
1942, na prazerosa cidade de Patos, sertão da Paraíba 
e celeiro de bons jogadores, foi batizado pelos seus pais 
com o nome de ARTUR VIEIRA DA COSTA, mas para o 
mundo da bola ele ficou conhecido como o arisco ponta 
direita “TUCA”.

Desde criança “TUCA” mostrou que possuía 
habilidade com a bola nos pés, jogando peladas pelos 
saudosos campos de areia da morada do sol. Depois ele 
ingressou no Botafogo Futebol Clube, equipe amadora 
que servia de trampolim para jovens atletas chegarem 
às equipes profissionais do Esporte Clube de Patos e 
do Nacional Atlético Clube. Toda aquela experiência 
adquirida nos campos do Óleo da Estação Ferroviária 
e do Colégio Estadual levou o nosso homenageado a 
ingressar, com apenas 18 anos de idade, na equipe 
principal do alviverde, carinhosamente chamada de 
“O Canário do Sertão”. A sua carreira como atleta 
profissional foi curta e jogou apenas no Nacional 
Atlético Clube. Ele ingressou em 1960 e quando foi no 
ano de 1967 ele a encerrou. Foram oito anos seguidos 
tirando o sossego dos então laterais esquerdos que só 
conseguiram pará-lo apelando para o jogo desleal.

TUCA era um ponteiro direito que hoje é chamado de 
raiz, que quando dominava a bola ia direto para cima de 
seu marcador, realizando o drible, indo na linha de fundo 
e cruzando com maestria para o camisa nove do time 
marcar. Outro fundamento importante que ele possuía, 
era a facilidade de lançar a bola mudando o jogo para 
o meio do gramado ou para o lado esquerdo do campo. 
A torcida que o assistia no acanhado Estádio José 
Cavalcanti, inaugurado em 1964, lembra com saudade 
de suas jogadas pelo lado direito do campo. As suas 
habilidades pessoais com a pelota coincidiram-se com 
os inesquecíveis atletas que surgiram em Patos naquela 
década, como Zé do Carmo, Dissor, Perequeté, Bastinho, 
Ribamar, Aluísio, Petrônio Lucena, Lulu, Zé do Carmo, 
Teixerinha, João Batista Crispim, o JB e tantos outros que 
alavancaram o esporte no nosso Sertão.

João Batista, o JB, que foi seu companheiro dentro 
das quatro linhas assim expressou - se sobre o futebol 
de TUCA: “Um dos melhores ponteiros direito que vi 
jogar”.  João Grilo, que vestiu a camisa do Nacional por 
vários anos e logo depois dele, assim definiu o amigo: 
“Não era um Garrincha, mas jogava muito”.  Quando 
encerrou a sua carreira profissional nos gramados, TUCA 
ingressou para trabalhar na antiga Saelpa – Sociedade 
Anônima de Eletrificação da Paraíba, antiga empresa 
do Governo do Estado e foi estudar e concluir os cursos 
de Contabilidade e Economia, passando a jogar apenas 
peladas e o então denominado futebol de salão.

Em 1970, a Saelpa transferiu TUCA para trabalhar na 
cidade de Catolé do Rocha PB, encerrando em definitivo a 
sua relação com o futebol patoense. Desde o ano de 1982 
ele mora na belíssima cidade de João Pessoa e em 1995 
aposentou-se do serviço público estadual. Casado com a 
senhora Sinileide Melquiades Vieira, conhecida por todos 
como dona Leleca, ele teve dois filhos e dois netos.

TUCA lembra com saudade da época em que vestia 
a camisa alviverde com o número sete nas costas e 
era reconhecido em todas as esquinas, bares, festas e 
ruas de sua querida Patos. Reconhece e agradece os 
ensinamentos transmitidos pelos seus treinadores, em 
especial de Edésio Leitão, que sabia orientar, cobrar e 
nunca pressionar ou prejudicar o atleta.

Hoje, aposentado, morando na Praia de Cabo Branco, 
sentado em uma cadeira de balanço com a família ao 
lado, ele recorda ao filho, Artur Jr, que na época dele 
não se ganhava dinheiro, a estrutura era mínima ou 
inexistente, mas o futebol era jogado bonito e para frente.

Para nós torcedores, cronistas e desportistas 
paraibanos, ficou a certeza de que o Sr. ARTUR VIEIRA 
DA COSTA, o popular “TUCA”, escreveu o seu nome com 
tintas douradas e perpétuas na brilhante história do 
futebol paraibano. 

Causos 
  & lendas do nosso futebol

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaborador

Você se lembra 
do ponteiro Tuca?

Tuca, no detalhe, fez história no “Canário do Sertão”

Foto: Arquivo pessoal/Tuca
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Lance do jogo entre 
Flamengo e São Paulo pela 
Copa do Brasil, conquistada 
pelo time carioca

Foto: Fernando Teixeira/Saopaulofc.net
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Na sétima colocação do grupo B 
da Copa do Nordeste, com apenas 
um ponto em dois jogos, o Botafogo 
tenta, hoje, a recuperação e a primei-
ra vitória na competição. O Belo vai 
enfrentar o Atlético de Alagoinhas
-BA, às 16 horas, no Estádio Almei-
dão, em João Pessoa, em jogo válido 
pela quarta rodada da fase de clas-
sificação. O trio de arbitragem será 
do Ceará, comandado pelo árbitro 
Luiz César de Oliveira, auxiliado 
por Jailson Albano da Silva e Jorge 
Fernando Teixeira Bandeira Filho.

O Belo não vem bem neste iní-
cio de temporada. Em quatro par-
tidas disputadas, só venceu uma, o 

Atlético, por 1 a 0, pelo Campeonato 
Paraibano, mesmo assim, sem fazer 
uma boa apresentação. O clube vem 
apresentando muitas falhas, sobre-
tudo no setor defensivo, que já co-
meteu três pênaltis. O zagueiro ex-
periente Leandro Camilo, que veio 
do Brasil de Pelotas, sequer vem 
sendo relacionado para os jogos, e a 
diretoria deve anunciar nos próxi-
mos dias a contratação de um novo 
jogador para a posição. A zaga atual, 
formada por Luiz Eduardo e Paulo 
Victor, não vem agradando a torci-
da nem a comissão técnica.

O Botafogo vem de um empate 
em 1 a 1 contra o São Paulo Crystal, 
pelo Campeonato Paraibano, em 
partida disputada na última quar-
ta-feira, no Almeidão, em João Pes-

soa, quando a equipe saiu de campo 
vaiada pela sua torcida. Pela Copa 
do Nordeste, a última partida do 
clube foi contra o Globo, em Ceará 
Mirim, quando empatou em 1 a 1, 
após estar vencendo e recuado para 
garantir o resultado.

O técnico Gerson Gusmão está 
muito insatisfeito com o rendimen-
to da equipe e cobra uma atitude di-
ferente dos jogadores neste jogo con-
tra o Atlético. 

“Nós não podemos fazer uma 
atuação tão ruim como fizemos con-
tra o São Paulo. A equipe foi mui-
to mal tecnicamente e sem nenhu-
ma disposição no primeiro tempo. 
Temos que repensar muitas coisas, 
fazer contratações inclusive, por-
que ou alguns atletas não têm con-

dições de cumprir o que foi deter-
minado, ou não querem fazer. Eu 
peço desculpas ao torcedor e temos 
que achar uma solução”, desabafou 
o treinador.

O Atlético de Alagoinhas está 
em uma situação melhor na Copa 
do Nordeste. A equipe tem quatro 
pontos ganhos em dois jogos dispu-
tados e vem de uma grande vitória 
sobre o Bahia. Atual campeão baia-
no, o clube não foi bem na compe-
tição no meio de semana, quando 
empatou em casa com o Unirb em 
3 a 3, após chegar a 3 a 0. Para esse 
jogo contra o Belo, o técnico Agnal-
do Liz vai poder contar com o retor-
no de Leandro Sobral, que cumpriu 
suspensão automática contra o Tri-
color de Aço.

Depois de tropeçar pelo Paraibano, no 
meio de semana, os jogadores do Belo 

entram em campo dispostos a conquistar 
a primeira vitória na Copa do Nordeste

Depois de treinos 
exaustivos 
durante a 
semana, os 
jogadores do Galo 
estão prontos 
para mais um 
embate

Gerson
 Gusmão tem 
cobrado mais 

atitude dos 
jogadores para 
que o Botafogo 
reencontre o 
caminho das 

vitórias

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

Com apenas um ponto em dois jogos, o Belo recebe, hoje, o Atlético de Alagoinhas, às 16 horas, no Almeidão

Botafogo tenta sua primeira vitória
Copa do Nordeste

Após uma vitória empolgante na 
estreia, quando goleou o Sport Lagoa 
Seca, por 5 a 0, o Treze volta a campo, 
hoje, para a sua segunda partida pelo 
Campeonato Paraibano 2022. O Galo 
vai enfrentar o CSP, às 16 horas, no Es-
tádio Amigão, em Campina Grande. O 
“Tigre” vem de uma derrota na estreia 
para o Campinense por 2 a 1, de virada, 
em João Pessoa. 

No Treze, o técnico Suélio Lacerda 
ficou muito animado com a estreia da 
equipe, mas espera corrigir alguns er-
ros apresentados contra o Sport, sobre-
tudo nas finalizações. A equipe criou 
muito, mas apesar do placar elástico, 
perdeu muitas oportunidades. Ele espe-
ra um jogo bem mais duro contra o CSP. 

Para o meia Carlinhos, o clima nos 
treinos é de muita sintonia no elenco e 
isso foi levado para campo no jogo de 
estreia. Ele acredita que a tendência é 
da equipe melhorar a cada jogo. 

“Nós temos que manter o trabalho 
com muita humildade e com os pés no 
chão. Temos que seguir assim, até o fi-

nal do campeonato. Eu particularmen-
te estou muito feliz em ter vindo para 
o Treze, um time grande, com uma 
grande torcida e a expectativa é a me-
lhor possível não só para o jogo contra 
o CSP, mas também para o restante do 
campeonato”, afirmou o meia.

O Treze tentou levar esta partida do 
Amigão para o Estádio Presidente Var-
gas, mas não conseguiu, porque mes-
mo com as reformas feitas no local, para 
atender as exigências do Estatuto do 
Torcedor, o clube não conseguiu ainda 
a aprovação dos laudos pela Comissão 
de Prevenção e Combate à Violência nos 
Estádios da Paraíba. É provável que no 
próximo jogo do Galo, como mandan-
te, já seja no estádio do clube.

No CSP, o clima é de motivação para 
se recuperar da derrota para a Raposa. 
O técnico Josivaldo Pereira espera mais 
um jogo duro, porém acredita na reação 
do grupo e que o time tem como princi-
pal objetivo continuar na primeira divi-
são. O clube só jogou uma vez na com-
petição e não somou pontos ainda. Já o 
Galo está na segunda posição no gru-
po B, com três pontos e jogou também 
apenas uma vez.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Treze tenta emplacar mais um triunfo diante do CSP
paraibaNo 2022
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1554 — Joana Grey, rainha de Inglaterra
1804 — Immanuel Kant, antropólogo, 
filósofo e acadêmico alemão
1946 — José Lourenço Gomes da Silva, 
beato e líder de comunidade (PB)
1965 — Zé da Luz (Severino de Andrade 
Silva), alfaiate e poeta popular (PB)
2017 — Al Jarreau, cantor norte-americano
2019 — Gordon Banks, futebolista britânico
2021 — Luciano Dantas Vilar, escritor e 
caprinocultor (PB)

Mortes na História

Obituário

Antônio Vicente Filho (Toinho)
(?)/2/2022 – Aos 68 anos, em 
João Pessoa (PB), de causa 
ainda desconhecida. Jornalista 
paraibano natural da cidade de 
Piancó (PB) foi encontrado morto 
na terça-feira (8) no apartamento 
onde morava, no Bairro de Manaíra. Formado 
em Jornalismo pela Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), por muitos anos atuou no extinto 
jornal Correio da Paraíba, onde foi repórter e 
editor do Caderno de Cultura. Em 2000, lançou 
junto com o jornalista Fernando Moura o livro 
‘Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo’, pela Editora 
34. Também integrou o Sindicato dos Jornalistas 
da Paraíba (Sinjor-PB) e ocupou diversas funções 
na diretoria.

Foto: Os Guedes

Damião Gláydston Maciel de Lira 
(?)/2/2022 – Aos 52 anos, em 
Cajazeiras (PB), de causa 
sendo investigada. Locutor de 
lojas comerciais foi encontrado 
morto na segunda-feira (7) em 
sua residência no bairro das 
Capoeiras. Ele era servidor efetivo da Secretaria 
da Agricultura da Prefeitura de Cajazeiras.

Foto: Reprodução

Gentil Nascimento
(?)/2/2022 – Aos 55 anos, em 
Mamanguape (PB). Comerciante 
de Juazeirinho (PB) no ramo 
da panificação. Seu corpo 
foi encontrado na manhã da 
segunda-feira (7), em avançado 
estado de decomposição, nas águas do Açude 
da Pedreira, com as mãos amarradas para trás 
e uma pedra amarrada aos seus pés. Ele havia 
saído de casa, no Distrito de Várzea Nova, em 
Santa Rita (PB), na sexta-feira (4).

Foto: Folha Patoense

Betty Davis
9/2/2022 – Aos 77 anos, de causas 
naturais. Cantora norte-americana 
conhecida como rainha do funk. 
Começou a carreira em 1964, com 
seu nome de batismo: Betty Mabry. 
Um de seus singles mais famosos, 
‘Get Ready for Betty’, foi lançado no mesmo ano. 
Lançou três discos na década de 1970 e fazia 
performances incendiárias, capazes de marcar 
sua curta carreira. Também é reconhecida por 
suas letras carregadas de sexualidade, como em 
‘Shut Off the Light’ e ‘If I’m in Luck I Might Get 
Picked Up’, desafiando os padrões da época.

Foto: Divulgação

Luc Montagnier
8/2/2022 (divulgado em 10/2/2022) 
– Aos 89 anos, em Paris (França). 
Pesquisador e virologista francês 
que ganhou o Prêmio Nobel de 
Medicina por descobrir e liderar a 
equipe que identificou o vírus da 
imunodeficiência humana (HIV).

Foto: Pierre Boussel/AFP

Hélio César Rosas
8/2/2022 – Aos 92 anos, em São 
Paulo (SP). Ex-deputado estadual 
(em três legislaturas seguidas, 
entre 1975 e 1987) e federal. 
Nascido em Pindamonhangaba 
(SP), também foi vereador e vice-
prefeito em Assis (SP). Era bacharel em Direito e 
empresário da comunicação.

Foto: Alesp

Mário Glauco di Lascio
9/2/2022 – Aos 92 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de uma 
parada cardiorrespiratória. 
Arquiteto foi professor do Curso 
de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), tendo participado da fundação 
dos Cursos de Engenharia e Arquitetura 
da instituição e do Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura da Paraíba, além do 
Instituto Histórico e Artístico Nacional – Regional 
Paraíba. Atuou na Paraíba desde 1957.

Foto: Reprodução

Aforismo
“Todos os mortos são bons, 

quisera os vivos fossem tão bons 
quanto eles. Não precisamos ser 

totalmente bons, basta em alguns 
pedaços das circunstâncias em 

que temos vida, isso já seria 
suficiente.”

(Damião Ramos 
Cavalcanti)
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É bem verdade que meu interesse pela história de 
Campina Grande é recente. Até poucos anos, 
meus estudos e publicações eram voltados 

apenas para a arqueologia e a história colonial da 
Paraíba. Campina Grande pra mim era só um breve 
apêndice desse universo de conhecimento e também 
minha cidade de morada, nada mais.

Há anos esta cidade possui seu Instituto Histórico, 
mas nunca me interessei em me associar. Primeiro 
porque não vejo sentido em ficar expandido o currículo, 
já que não estou a procurar emprego, e segundo porque 
evito buscar sarna pra me coçar, pois quando entro 
em algum projeto, eu entro mesmo. Sou gente simples, 
não me julgo um sabichão, por isso nunca ousei me 
candidatar a qualquer agremiação de intelectuais, isso 
é coisa lá para os imortais.

De todo modo, acabei sendo associado ao Instituto 
Histórico de Campina Grande, não pedi a ninguém 
e nem fui consultado, simplesmente aventaram meu 
nome numa reunião e todos aprovaram. Só fiquei 
sabendo por e-mail, já em convocação para uma 
assembleia. Fazer o quê? Tive de ir. Mas antes fiz a 
tarefa de casa, tinha prazo ainda, e, como um Proust 
em busca do tempo perdido, recorri às fontes para 
pesquisar a respeito do Instituto e da história do 
município, assim eu não me apresentaria um leigo entre 
os eminentes confrades ou tão indigno de fazer parte 
dessa instituição. Isso foi no ano de 2016.

Na data da assembleia, fui muito bem recebido 
pela presidente da Casa, Ida Steinmüller, que até então 
mal nos conhecíamos. Ela ama esse Instituto, nunca vi 
uma pessoa movida por tão grande paixão. Depois da 
reunião a procurei para lhe falar sobre minha pesquisa. 
Ela ficou impressionada com as informações inéditas 
que lhe apresentei sobre a história do Instituto e só então 
comecei a notar que os associados não faziam ideia do 
quão grande e importante era aquela instituição. Tem 
um acertado adágio popular que diz: “Casa de ferreiro, 
espeto de pau”.

De fato, isso acontece comigo também, pois 
em todo lugar que pesquiso não deixo de visitar os 
cemitérios, mas em Campina, por incrível que pareça, 
eu nunca havia visitado nosso mais célebre sepulcrário, 
o do Monte Santo. Minha primeira visita se deu tardia e 
por acaso, em novembro de 2018, quando fui ao velório 
de Dona Margarete Steinmüller, a mãe de Ida, que 
aconteceu na casa de velórios de frente ao campo santo. 
Depois de dar meus pêsames aos familiares, saí um 
pouco para tomar vento e decidi entrar no cemitério para 
conhecer.

Alguém já disse que a gente só vê o que conhece, 
e é verdade, tudo nos passa despercebido se não 
temos com o quê contextualizar. Eu vinha há dois anos 
estudando a história de Campina Grande e ver naquele 
campo santo os túmulos de grandes historiadores e 
agentes da história da cidade foi uma emoção, pois 
estavam ali Christiano Lauritzen, João Carga d’Água, 
Cristino Pimentel, Hortensio Ribeiro, Elpídio de Almeida 
e até Antônio Silvino. Que espetáculo! A cada alameda, 
era como se eles tivessem saltando das páginas dos 
livros de história.

Adiante cheguei defronte ao túmulo do grande 
Irenêo Joffily, eu tinha saboreado cada letra de seus 
livros e foi uma sensação inarrável saber que ele 
próprio estava ali, ósseo na minha frente. Porém, seu 
túmulo também sinalizava o descaso com a história 
da cidade, estava sujo, descuidado, e, como não sou 
desses simulados que ficam lamuriando descasos com 
o patrimônio (acho isso ridículo), resolvi fazer algo a 
respeito: lavar o túmulo. Por que não?

Convoquei uma reunião com a diretoria do Instituto, 
apresentei o projeto e lembro que se sugeriu que 
pagássemos para alguém lavar, mas eu discordei: o 
serviço deveria ser feito por nós historiadores, em ato de 
humildade, zelo e amor à História. A proposta foi aceita 
e a lavagem do túmulo ficou acertado para a data do 
próximo aniversário de morte de Joffily, dia 7 de fevereiro 
de 2019, mas poucos foram os que se habilitaram ao vil 
serviço braçal.

De qualquer modo, foi uma manhã prazerosa, de 
água, sol e conversas animadas. Desse dia em diante, 
a tarefa se repete anualmente, mas sempre com um 
número bem reduzido de historiadores. E até entendo. 
Em cemitério não há lugar para a soberba, porque, 
na crueza da realidade, ali confirma que todos nós 
retornaremos ao pó.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

Cemitério é 
para os mortais

Vanderley de Brito é historiador, arqueólogo, 
pesquisador e presidente do Instituto Histórico 

de Campina Grande – IHCG

Deixou ações e fatos de extrema importância para o país, mas teria registrado uma mácula: a seleção de futebol sem negros

Epitácio: o paraibano que foi tudo
OITENTA ANOS DE MORTE

Talvez os demais esta-
dos do Brasil – e quem sabe, 
o mundo – não tenham um 
vulto histórico que tanto ocu-
pou espaços públicos e políti-
cos, sendo responsável pelos 
destinos da nação, quanto o 
paraibano Epitácio Lindolfo 
da Silva Pessoa, ou simples-
mente Epitácio Pessoa. E ama-
nhã, dia 13, completam-se exa-
tos 80 anos da sua morte.

Nascido em Umbuzeiro, a 
23 de maio de 1865, Epitácio 
(com Mal de Parkinson e pro-
blemas cardíacos) morreu aos 
76 anos, no Sítio Nova Betâ-
nia, nas proximidades da cida-
de de Petrópolis, no Rio de Ja-
neiro, no dia 13 de fevereiro de 
1942. Em 23 de maio de 1965, 
exatamente no centenário de 
seu nascimento, seus restos 

mortais e da esposa, Mary 
Sayão Pessoa, foram traslada-
dos e solenemente inumados 
no Museu e Cripta de Epitácio 
Pessoa, localizado no subsolo 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB), em João Pessoa.

Epitácio, sem exageros, foi 
tudo (ou quase tudo): magis-
trado, diplomata, professor 
universitário, jurista e político. 
Foi presidente da República 
(de 1919 a 1922), deputado fe-
deral (dois mandatos), minis-
tro da Justiça, ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
procurador-geral da Repúbli-
ca, senador (por três vezes), 
chefe da delegação brasileira 
junto à Conferência de Versa-
lhes e juiz da então Corte Per-
manente de Justiça Interna-
cional (em Haia). Também foi 
secretário-geral do primeiro 
governo republicano da Paraí-
ba, de Venâncio Neiva.

Como presidente da Repú-
blica, colecionou ações e fatos 
de extrema importância para 
o país: construção de mais de 
200 açudes no Nordeste; cria-
ção da Universidade do Rio 
de Janeiro; inauguração da 
primeira estação de rádio do 
Brasil; substituição da libra 
pelo dólar, que passou a ser o 
padrão de paridade monetá-
ria brasileiro; construção de 
mais de mil quilômetros de 
ferrovias no sul do Brasil; no-
meação de um civil como Mi-
nistro da Guerra; e realização 
de obras contra as secas no 
Nordeste.

Todavia, nem tudo são 
flores. Sua passagem pela 
Presidência teria deixado 
uma grande mácula no cam-
po dos esportes e das ques-
tões raciais no país. Epitácio 
Pessoa teria vetado a parti-
cipação de negros na Sele-

ção Brasileira de Futebol que 
iria disputar o Campeonato 
Sul-Americano de Futebol de 
1921, na Argentina. Sem de-
cretar oficialmente, sua “re-
comendação” teria sido para 
que apenas atletas brancos 
representassem o Brasil.

Jorge Rezende 
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Epitácio Pessoa morreu 
aos 76 anos, em Petrópolis
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. Abertura da sessão 
pública: 10:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022. 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: (–) –. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alagoa Nova - PB, 11 de Fevereiro de 2022
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E GÁS DE COZINHA GLP PARA ATENDER A DEMANDA DAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 24 de Fevereiro 
de 2022. 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: (–) 
–. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alagoa Nova - PB, 11 de Fevereiro de 2022
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2022. Os interessados deverão apresentar 
envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 09 de 
Março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa 
Nova - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do 
respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(–) –. E-mail: pmanlicita@gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 11 de Fevereiro de 2022
EDNALVA IMPERIANO DOS SANTOS GOMES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, 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 ALAGOINHA, no dia 03/03/2022 as 09:00 horas. Objetivo: aquisição de materiais de expediente 
e didático, destinados à manutenção das secretarias municipais e Fundo Municipal de Saúde. 
Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.alagoinha.pb.gov.br ou e-mail; 
alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro 
- Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 11 de fevereiro de 2022.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Aquisição de 
Medicamentos para a Farmácia Básica e Hospitalar, visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Alcantil –PB; ADJUDICO o seu objeto a: A COSTA COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 690.950,50; DIST. DE MEDICAMEN-
TOS BACKES EIRELI ME - R$ 71.478,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 215.081,00; EXEMPLARMED 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 3.790,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 59.772,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX-
PORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 98.197,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 29.111,00.

Alcantil - PB, 02 de Fevereiro de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Aquisição de Medicamentos 
para a Farmácia Básica e Hospitalar, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Alcantil –PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 
690.950,50; DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME - R$ 71.478,00; DROGAFONTE 
LTDA - R$ 215.081,00; EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 
R$ 3.790,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 59.772,00; NNMED 
– DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 98.197,00; 
PHARMAPLUS LTDA - R$ 29.111,00.

Alcantil - PB, 07 de Fevereiro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
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 de Material de Limpeza para 
atender a demanda do município de Alcantil – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
24 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 24 de Fevereiro 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: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 11 de Fevereiro de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Medicamentos para a Farmácia Básica e Hospitalar, visando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Alcantil –PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06006.10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDA-
DES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06006.10.301.1008.2023 – DESENVOLVER AS ATIVIDA-
DES DO PSF 06006.10.301.1008.2025 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA 
06006.10.301.1008.2026 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS 
06006.10.301.1008.2066 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COVID 19 06006.10.302.1008.2027 – 
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 06006.10.302.1008.2028 
– DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU 06006.10.302.1008.2029 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO CAPS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSU-
MO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alcantil e: CT Nº 00031/2022 - 08.02.22 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 690.950,50; CT Nº 00032/2022 - 08.02.22 - DIST. DE 
MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME - R$ 71.478,00; CT Nº 00033/2022 - 08.02.22 - DROGA-
FONTE LTDA - R$ 215.081,00; CT Nº 00034/2022 - 08.02.22 - EXEMPLARMED COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 3.790,00; CT Nº 00035/2022 - 08.02.22 - EXPRESS DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 59.772,00; CT Nº 00036/2022 - 08.02.22 - NNMED 
- DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 98.197,00; 
CT Nº 00037/2022 - 08.02.22 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 29.111,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
A Pregoeira Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00004/2022, 

Contratação de empresa do ramo pertinente para prestação serviços especializados de confecção 
de prótese dentária para atender a população do município de Araçagi, onde se lê: “às 14:30 horas 
do dia 21 de Março de 2022”; leia-se: “às 14:30 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022”. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Olívio Maroja, 
278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 10 de Fevereiro de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de depósito, 
destinação final e tratamento dos resíduos sólidos, produzidos pelo município de Assunção – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. DOTAÇÃO: 02.050–SECRETARIA 
DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER 02050.20.606.0700.2073 – MANUT. DAS ATIV. P/ 
PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE; 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–
PESSOA JURIDICA. Fonte 001.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00003/2022 - 24.01.22 - ECOSOLO 
GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - R$ 30.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para reforma e 

ampliação da Prefeitura Municipal de Baia da Traição–PB. LICITANTES HABILITADOS: B & F 
EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA E LOCADORA 
ALEXANDRE LTDA; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DUARTE MARTINS 
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO 
CIVIL E LOCACOES EIRELI; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA; GRA 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; HUMBERTO 
RAMALHO TRIGUEIRO MENDES; JAILSON BATISTA DOS SANTOS; LA ENGENHARIA E LOCA-
COES EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; 
WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: 
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI; JGM ENGENHARIA E 
INCORPORACAO LTDA; R M G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. 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 18/02/2022, às 08:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 11 de Fevereiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para reforma 

da Unidade de Saúde Dr. Francisco Porto, localizada na Zona Urbana – Município de Baia da 
Traição–PB. LICITANTES HABILITADOS: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; CONSTRU-
TORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA; D2R3 SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES 
LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; GPS GEREN-
CIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA; GRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 
HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES; 
JAILSON BATISTA DOS SANTOS; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; QUALITY CONS-
TRUCOES LTDA; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; WJX CONSTRUCOES E 
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA ANTENAS 
EIRELI; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; R M G 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. 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 18/02/2022, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom 
Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 11 de Fevereiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:30 
horas do dia 23 de Fevereiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DE ALUNOS QUE ESTUDAM NO 
IFPB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.
bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 11 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 001/2022-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Data de abertura: 24/02/2022 às 09h30min 
(horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no 
endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 11 de fevereiro de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 002/2022-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. Data de abertura: 24/02/2022 às 
11h00min (horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: 
no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 11 de fevereiro de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
RETIFICAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA O 
EXERCÍCIO DE 2022.Devido a um erro de digitação, retifica-se o aviso de licitaçãopublicados no: 
Diário Oficial do Estado da Paraíba, do dia 09 de fevereiro de 2022, pág. 45; Jornal A União do dia 
09 de fevereiro de 2022, pág. 25;ONDE DE LÊ: “Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 
21 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 21 de Fevereiro de 2022”. 
LEIA-SE: “Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022. Início da fase 
de lances: 09:31 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022”.

Barra de Santana - PB, 11 de Fevereiro de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Cabedelo – PB torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabe-
delo - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DA REFORMA NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO 
(SEPLAH) NA CIDADE DE CABEDELO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 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. 

Cabedelo - PB, 11 de Fevereiro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.003/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal 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 2.05.003/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à 
contratação com a pessoa jurídica: ROSEMBLITH DE ARAÚJO SILVA – CNPJ: 00.821.449/0001-10 
para AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTOS AS CASAS DE ACOLHIMENTO E SCFV 
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, 
alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total de R$ 17.430,60 
(DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), cujas des-
pesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2126/ 
08.243.1019.2131/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1018.2125. Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte 
de Recursos: 16000000/ 15001000.

Campina Grande, 11 de fevereiro de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.004/2022/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 2.05.004/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica: GTA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA – CNPJ: 39.329.715/0001-28 para 
AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E DERIVADOS EM ATENDIMENTO AS CASAS 
DE ACOLHIMENTO E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no art. 24, 
inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, 
no valor total de R$ 16.989,53 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E 
CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: 
Funcional Programática: 08.243.1019.2131/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1018.2125. Elemento da 
Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 16000000.

Campina Grande, 11 de fevereiro de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.009/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.009/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E GTA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. 
OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS, OVOS E DERIVADOS EM ATEN-
DIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.004/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PRO-
GRAMÁTICA: 08.243.1019.2131/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1018.2125. ELEMENTO DE DESPESA: 
3390-30. FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E THIAGO 
ALVES LOPES DA SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 16.989,53 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E 
OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 11/02/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.008/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.008/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E ROSEMBLITH DE ARAÚJO SILVA. 
OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI EM ATENDIMENTOS AS CASAS DE 
ACOLHIMENTO E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: Até 31 de de-
zembro de 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.003/2022/CPL/SEMAS/
PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2126/ 
08.243.1019.2131/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1018.2125. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. 
FONTE DE RECURSOS: 16600000/ 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E ROSEM-
BLITH DE ARAÚJO SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 17.430,60 (DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS 
E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 11/02/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO:CONTRATO Nº 2.05.007/2022. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIS-

TÊNCIA SOCIAL, ENEVALTO DE SOUSA PEREIRA -MEOBJETO: Aquisição de café, visando à 
disponibilização para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Campina Grande, estado da 
Paraíba.VALOR:R$ 23.800,00(vinte e três mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA:31 DE DEZEMBRO 
DE 2022LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO N°. 134/2021.FUNDAMENTAÇÃO:LEI N°. 8.666/93, 
DA LEI N°. 10.520/2002 E NA LEIN°. 8.078/1990 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
DECRETO MUNICIPAL Nº 4.422 DE 16 DE SETEMBRO DE2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 4.444 
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019, E PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006,RESOLUÇÃO Nº 
1.219/2007 E Nº 1.412/2009.FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 243 1028 2125; 08 244 1018 2126; 
08 244 1018 2128 – Ações do Creas; 08 243 1019 2131 –SCFV; 08 243 1019 2135; 08 244 1019 
2136;Ações do Programa Bolsa Família e Cadastro único; 08 244 1026 2138; 08 243 1026 2139; 08 
122 2001 2141 3390.30|16600000; 15001000SIGNATÁRIOS:VALKER NEVES SALES ENEVALTO 
DE SOUSA PEREIRA.DATA DE ASSINATURA: 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2021, que objetiva: Aquisição de materiais 
elétricos diversos com vista a atender a demanda da área de eletrificação e energização dos 
equipamentos públicos do município de Capim – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CANAPU COMERCIO DE DSITRIBUIÇÃO LTDA - R$ 14.520,00; CENTER 
LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 24.120,00; ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA - R$ 2.995,20; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 2.000,00; MATEC 
MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - R$ 339.418,55.

Capim - PB, 14 de Janeiro de 2022
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA 
PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA - R$ 629.140,00.

Capim - PB, 07 de Fevereiro de 2022
FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2022

Aos 07 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação do 
Fundo Municipal de Saúde de Capim, Estado da Paraíba, localizada na Avenida São Sebastião - 
Centro - Capim - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto 
Municipal nº 04, de 30 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00002/2022 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA 
PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CAPIM - CNPJ nº 08.730.943/0001-81.

VENCEDOR: MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA -  CNPJ: 12.421.534/0001-70 - 
TOTAL: 629.140,00
1 - LOTE 01 – VW GOL ANO 2015/2015 PLACA: QFI–3116

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT.

1 A 44                                                          Total do Lote 1 39.990,00

 

2 - LOTE 02 – FIAT/MOBI LIKE ANO/MODELO 2021/2022 PLACAS RLR4E88; FIAT/MOBI LIKE 
ANO/MODELO 2021/2022

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT.

45 A 167                                                      Total do Lote 2 107.800,00

 

3 - LOTE 03 – RENAULT MASTER ANO 2014/2015 PLACAS QFF 7887

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT.

168 A 283                                                    Total do Lote 3 146.000,00

 

4 - LOTE 04 – IVECO DAYLI ANO 2018/2019 PLACA QSL 1940

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT.

284 A 439                                                   Total do Lote 4 222.000,00

 

5 - LOTE 5 – FIAT FIORINO ANO 2018/2019 PRACA QSF 0269

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT.

440 A 528                                                    Total do Lote 5 67.450,00

 

6 - LOTE 06 – VAN DUCATO ANO 2018/2018 PLACA QSH 1040

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT.

529 A 572                                                    Total do Lote 6 45.900,00
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Capim firmar 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente forma-

lizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2022, parte integrante 
do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Capim, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00002/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00002/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA.
CNPJ: 12.421.534/0001-70.
lote(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
Valor: R$ 629.140,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Mamanguape.
Capim - PB, 07 de Fevereiro de 2022

FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROJETO ELÉTRICO DE COMPLEXO ESPOR-

TIVO E SUBESTAÇÃO AÉREA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: B K L CONSTRUCOES LTDA - Valor: R$ 143.807,90. 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 Lici-
tação, Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 25 de Janeiro de 2022
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 25 de Fevereiro 
de 2022. Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 25 de fevereiro 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 11 de Fevereiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE MIMPEZA. Abertura da sessão pública: 13:05 horas do dia 25 de Fevereiro de 
2022. Início da fase de lances: 13:10 horas do dia 25 de fevereiro 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.
pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 11 de Fevereiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVI-
MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS – PB, 
CONFORME CONTRATO CR 1074364–51/2020 (908982). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00007/2021. DOTAÇÃO: As despesas serão custeadas com recursos oriundos do Con-
trato CR 1074364–51/2020 (908982) e Recursos Próprios do Município de Caraúbas a título de 
contrapartida: 06.00 – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E 15.451.0045.1027 – CONSTRUÇAO 
E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO E MEIO–FIO 5100000.06 – Transferências de Recursos – 
CAPITAL–UNIÃO 4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 09/12/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 20701/2021 - 09.02.22 - CONSTRU-
TORA INOVAR EIRELI - R$ 571.993,47.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE RETOMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 09h00min do dia 15 de Fevereiro de 
2022, a retomada da licitação modalidade Pregão Presencial Nº 000003/2022, tendo em vista a 
inabilitação da empresa ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP, por não ter 
apresentado a Certidão de Regularidade Federal com data atualizada para o certame conforme 
item 9.2.5 do edital foi concedido prazo pela pregoeira conforme a Lei e não foi atendido. Ficam 
convocada as empresas ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO, PAULO 
JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, T M DANTAS EIRELI e VIDA NATURALIS COMERCIO 
ATACADISTA LTDA, para negociação dos itens remanescentes. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634–1104. E-mail: 
licitacaocasserengue@hotmail.com.

Casserengue - PB, 11 de Fevereiro de 2022.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 12 de fevereiro de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO - SRP

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 005/2021, pelo sistema de registro de preços, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO. Data de abertura: 24/02/2021 às 11h00min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 11 de fevereiro de 2022.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0011/2022

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 71, inciso IV, da Lei n° 14.133/2021, acolho parecer da Procuradoria Jurídica, e HOMOLO-
GO o presente processo licitatório que tem por objeto AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS 
E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB, pelo valor global de R$ 
598.730,00 (quinhentos e noventa e oito mil setecentos e trinta reais), ficando a empresa ANA LUCIA 
SILVA TOMÉ - ME – CNPJ: 36.886.818/0001-09, ganhadora, pelo valor total de R$ 209.770,00 
(duzentos e nove mil setecentos e setenta reais), COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE 
CEREAIS LTDA – CNPJ: 21.391.428/0001-82 -, ganhadora, pelo valor total de R$ 388.960,00 (tre-
zentos e oitenta e oito mil novecentos e sessenta reais). Com base no Art. 90 da Lei n° 14.133/2021 
c/c Item 15.2 do Edital, fica convocado o adjudicatário para assinatura do Instrumento Contratual 
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

Conceição - PB, 10 de fevereiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0011/2022

O Prefeito Municipal, autoridade competente do município, no uso das atribuições, e observadas 
às disposições da Lei Federal nº 14.33/2021, ADJUDICA o presente processo licitatório que tem 
por objeto AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA 
A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB, pelo valor global de R$ 598.730,00 (quinhentos e noventa 
e oito mil setecentos e trinta reais), ficando a empresa ANA LUCIA SILVA TOMÉ - ME – CNPJ: 
36.886.818/0001-09, ganhadora, pelo valor total de R$ 209.770,00 (duzentos e nove mil sete-
centos e setenta reais), COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA – CNPJ: 
21.391.428/0001-82 -, ganhadora, pelo valor total de R$ 388.960,00 (trezentos e oitenta e oito mil 
novecentos e sessenta reais).

Conceição - PB, 10 de fevereiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0002/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0034/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, com base nas informações constantes na INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 002/2022, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0034/2022, embasado na solicitação 
inicial e termo de referência do setor demandante, e no Parecer da Procuradoria Geral do Municí-
pio, em cumprimento aos termos do artigo 25, caput, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor de: WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF 
nº 10.488.400/0001/41, pelo valor total de R$ 396.019,20 (trezentos e noventa e seis mil dezenove 
reais e vinte centavos), objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, em consequência, 
fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, 
caput, do citado diploma legal.

 CONCEIÇÃO - PB, 11 de fevereiro de 2022.
Samuel Soares Lavor de Lacerda 

Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0019/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
DOMICILIARES. INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2022 / PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0034/2022. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. CONTRATADA: WM ENGENHARIA 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF nº 10.488.400/0001/41. VALOR TOTAL: R$ 396.019,20 (trezentos 
e noventa e seis mil dezenove reais e vinte centavos). 11/03/2023.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL ORIUNDOS DE DEMANDA 
JUDICIAL PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB. Abertura 
da sessão pública: 10:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 10:01 
horas do dia 24 de Fevereiro 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 Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; 
podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 11 de Fevereiro de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS PACIENTES 
DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 24 de Fevereiro 
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 007/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Conde - PB, 11 de Fevereiro de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA 
CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS LUZIVALDA COELHO LOCALI-
ZADO NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Muni-
cipal de Saude de C Mamanguape 10 301 4280 1022 Const/Amp/Rec. de Unidades de Saúde 1211 
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 4490.00 Aplicações Diretas 000217 
4490.51 99 Obras e Instalações 000220 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 1215 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de 
Investimento 4490.00 Aplicações Diretas 000219 4490.51 99 Obras e Instalações 000221 4490.52 
99 Equipamentos e Material Permanente PROPOSTA: 13099.8200001/17–003. VIGÊNCIA: até 
10/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: 
CT Nº 00021/2022 - 11.02.22 - D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 257.418,15.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 09:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos, 
para melhor atender as necessidades das Secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 425/17; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 11 de Fevereiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
peças e acessórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota 
do Município de Curral de Cima–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 425/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 11 de Fevereiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 07:30 horas do dia 23 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV E V, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS E SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 11 de Fevereiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE PROTEÍNAS 
PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI-
COSSOCIAL 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; 
Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 11 de Fevereiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de abaste-
cimento de água potável para ser utilizada para beber, no preparo da merenda escolar e também 
para gasto geral dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.
pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 11 de Fevereiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00027/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa para fornecimento de fardamento escolar destinado a distribuição gratuita aos alunos da 
Rede Municipal de Ensino de Esperança – PB; ADJUDICO o seu objeto a: DI DINAH COMERCIO 
DE ROUPAS EIRELI - R$ 664.631,60.

Esperança - PB, 10 de Fevereiro de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00027/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de fardamento escolar destinado a distribuição gratuita aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino de Esperança – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - R$ 664.631,60.

Esperança - PB, 10 de Fevereiro de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00027/2021
Aos 10 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Lírio 
Verde - Esperança - PB, nos termos da Decreto Federal nº 10024, de 28 de Outubro de 2019; Decreto 
Municipal nº 1.907, de 15 de Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico nº 00027/2021 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa 
para fornecimento de fardamento escolar destinado a distribuição gratuita aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino de Esperança – PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI
CNPJ: 35.496.595/0001-00
TOTAL: 664.631,60
1 - FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISA) - INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

1

Camisa modelo Raglan na cor branca, 
confeccionada em malha PV 50% 
poliéster e 50% viscose com decote 
em formato de um V e gola na cor 
vermelha e friso branco 100%. Mangas 
na cor azul marinho construídas com 
o mesmo material da gola. Na parte 
frontal superior esquerda constará a 
logomarca da Seduc/Esperança em 
tamanho de 6cm de altura por 8cm de 
largura. Nas costas na parte superior, 
em formato centralizado, deverá constar 
a logomarca da Prefeitura Municipal de 
Esperança medindo 6cm de altura e 
10cm de largura e abaixo a logomarca 
da gestão da Prefeitura Municipal de Es-
perança medindo 3cm de altura e 6cm 
de largura. CRECHE DE 2 A 6 ANOS

UNIDADE 567 15,00 8.505,00

2

Camisa modelo Raglan na cor branca, 
confeccionada em malha PV 50% 
poliéster e 50% viscose com decote 
em formato de um V e gola na cor 
vermelha e friso branco 100%. Mangas 
na cor azul marinho construídas com 
o mesmo material da gola. Na parte 
frontal superior esquerda constará a 
logomarca da Seduc/Esperança em 
tamanho de 6cm de altura por 8cm de 
largura. Nas costas na parte superior, 
em formato centralizado, deverá constar 
a logomarca da Prefeitura Municipal de 
Esperança medindo 6cm de altura e 
10cm de largura e abaixo a logomarca 
da gestão da Prefeitura Municipal de Es-
perança medindo 3cm de altura e 6cm 
de largura. PRÉ I E PRÉ II – 8 ANOS

UNIDADE 1386 15,10 20.928,60

3

Camisa modelo Raglan na cor branca, 
confeccionada em malha PV 50% 
poliéster e 50% viscose com decote 
em formato de um V e gola na cor 
vermelha e friso branco 100%. Mangas 
na cor azul marinho construídas com 
o mesmo material da gola. Na parte 
frontal superior esquerda constará a 
logomarca da Seduc/Esperança em 
tamanho de 6cm de altura por 8cm de 
largura. Nas costas na parte superior, 
em formato centralizado, deverá constar 
a logomarca da Prefeitura Municipal de 
Esperança medindo 6cm de altura e 
10cm de largura e abaixo a logomarca 
da gestão da Prefeitura Municipal de 
Esperança medindo 3cm de altura e 
6cm de largura. 1º A 2º ANO 12 ANOS

UNIDADE 1881 15,39 28.945,59

4

Camisa modelo Raglan na cor branca, 
confeccionada em malha PV 50% 
poliéster e 50% viscose com decote 
em formato de um V e gola na cor 
vermelha e friso branco 100%. Mangas 
na cor azul marinho construídas com 
o mesmo material da gola. Na parte 
frontal superior esquerda constará a 
logomarca da Seduc/Esperança em 
tamanho de 6cm de altura por 8cm de 
largura. Nas costas na parte superior, 
em formato centralizado, deverá constar 
a logomarca da Prefeitura Municipal de 
Esperança medindo 6cm de altura e 
10cm de largura e abaixo a logomarca 
da gestão da Prefeitura Municipal de 
Esperança medindo 3cm de altura e 
6cm de largura. 3º ANO 14 ANOS

UNIDADE 891 15,68 13,970,88

5

Camisa modelo Raglan na cor branca, 
confeccionada em malha PV 50% 
poliéster e 50% viscose com decote 
em formato de um V e gola na cor 
vermelha e friso branco 100%. Mangas 
na cor azul marinho construídas com 
o mesmo material da gola. Na parte 
frontal superior esquerda constará a 
logomarca da Seduc/Esperança em 
tamanho de 6cm de altura por 8cm de 
largura. Nas costas na parte superior, 
em formato centralizado, deverá constar 
a logomarca da Prefeitura Municipal de 
Esperança medindo 6cm de altura e 
10cm de largura e abaixo a logomarca 
da gestão da Prefeitura Municipal de Es-
perança medindo 3cm de altura e 6cm 
de largura. 4º, 5º e 6ºº ANO P ADULTO

UNIDADE 2754 17,00 46,818,00

6

Camisa modelo Raglan na cor branca, 
confeccionada em malha PV 50% 
poliéster e 50% viscose com decote 
em formato de um V e gola na cor 
vermelha e friso branco 100%. Mangas 
na cor azul marinho construídas com 
o mesmo material da gola. Na parte 
frontal superior esquerda constará a 
logomarca da Seduc/Esperança em 
tamanho de 6cm de altura por 8cm de 
largura. Nas costas na parte superior, 
em formato centralizado, deverá constar 
a logomarca da Prefeitura Municipal de 
Esperança medindo 6cm de altura e 
10cm de largura e abaixo a logomarca 
da gestão da Prefeitura Municipal de 
Esperança medindo 3cm de altura e 
6cm de largura. 7º ANO M ADULTO

UNIDADE 950 16,90 16.055,00

7

Camisa modelo Raglan na cor branca, 
confeccionada em malha PV 50% 
poliéster e 50% viscose com decote 
em formato de um V e gola na cor 
vermelha e friso branco 100%. Mangas 
na cor azul marinho construídas com 
o mesmo material da gola. Na parte 
frontal superior esquerda constará a 
logomarca da Seduc/Esperança em 
tamanho de 6cm de altura por 8cm de 
largura. Nas costas na parte superior, 
em formato centralizado, deverá constar 
a logomarca da Prefeitura Municipal de 
Esperança medindo 6cm de altura e 
10cm de largura e abaixo a logomarca 
da gestão da Prefeitura Municipal de 
Esperança medindo 3cm de altura e 
6cm de largura. 8º e 9º ANO G ADULTO

UNIDADE 1793 18,50 33,170,50

8

Camisa modelo Raglan na cor branca, 
confeccionada em malha PV 50% 
poliéster e 50% viscose com decote 
em formato de um V e gola na cor 
vermelha e friso branco 100%. Mangas 
na cor azul marinho construídas com 
o mesmo material da gola. Na parte 
frontal superior esquerda constará a 
logomarca da Seduc/Esperança em 
tamanho de 6cm de altura por 8cm de 
largura. Nas costas na parte superior, 
em formato centralizado, deverá constar 
a logomarca da Prefeitura Municipal de 
Esperança medindo 6cm de altura e 
10cm de largura e abaixo a logomarca 
da gestão da Prefeitura Municipal de 
Esperança medindo 3cm de altura e 
6cm de largura. GG ADULTO

UNIDADE 44 19,48 827,12

Valor do lote 1 169.253,69
2 - FARDAMENTO ESCOLAR (BERMUDA) - INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

9

Bermuda infantil masculino em Elanca 
100% poliéster na cor azul marinho 
contendo cós em elástico, rebatido 
com três costuras. Na perna esquerda 
constará um detalhe em elanca 100% 
poliéster para aplicação da logomarca 
da Seduc/Esperança medindo 6cm de 
altura por 8cm de largura. CRECHE DE 
2 A 6 ANOS

UNIDADE 163 18,50 3.015,50

10

Bermuda infantil masculino em Elanca 
100% poliéster na cor azul marinho con-
tendo cós em elástico, rebatido com três 
costuras. Na perna esquerda constará 
um detalhe em elanca 100% poliéster 
para aplicação da logomarca da Seduc/
Esperança medindo 6cm de altura por 
8cm de largura. PRÉ I E II - 8 ANOS

UNIDADE 341 20,24 6.901,84

11

Bermuda infantil masculino em Elanca 
100% poliéster na cor azul marinho con-
tendo cós em elástico, rebatido com três 
costuras. Na perna esquerda constará 
um detalhe em elanca 100% poliéster 
para aplicação da logomarca da Seduc/
Esperança medindo 6cm de altura por 
8cm de largura. 1º e 2º ANO - 12 ANOS

UNIDADE 496 22,10 10.961,60

12

Bermuda infantil masculino em Elanca 
100% poliéster na cor azul marinho con-
tendo cós em elástico, rebatido com três 
costuras. Na perna esquerda constará 
um detalhe em elanca 100% poliéster 
para aplicação da logomarca da Seduc/
Esperança medindo 6cm de altura por 
8cm de largura. 3º ANO - 14 ANOS

UNIDADE 239 22,70 5.425,30

13

Bermuda infantil masculino em Elanca 
100% poliéster na cor azul marinho con-
tendo cós em elástico, rebatido com três 
costuras. Na perna esquerda constará 
um detalhe em elanca 100% poliéster 
para aplicação da logomarca da Seduc/
Esperança medindo 6cm de altura por 
8cm de largura. 4º e 5º ANO - P ADULTO

UNIDADE 495 23,00 11.429,55

Valor do lote 2 37.733,79
3 - FARDAMENTO ESCOLAR (SHORT) - INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

14

Short saia infantil feminino em tecido 
Elanca 65% poliéster e 35% poliamida, 
na cor azul marinho, cós frontal e elás-
tico de 4cm. Na parte de trás deverá ser 
rebatido com três costuras paralelas, 
costurado com linha 120 (100% poli-
éster). Na parte inferior da saia deverá 
constar um detalhe em elanca na cor 
branca para aplicação da logomarca 
da Seduc/Esperança medindo 6cm de 
altura por 8cm de largura. As laterais 
serão contornadas por frisos na cor 
vermelha. CRECHE 6 ANOS

UNIDADE 119 23,28 2.720,32

15

Short saia infantil feminino em tecido 
Elanca 65% poliéster e 35% poliamida, 
na cor azul marinho, cós frontal e elás-
tico de 4cm. Na parte de trás deverá ser 
rebatido com três costuras paralelas, 
costurado com linha 120 (100% poli-
éster). Na parte inferior da saia deverá 
constar um detalhe em elanca na cor 
branca para aplicação da logomarca 
da Seduc/Esperança medindo 6cm de 
altura por 8cm de largura. As laterais 
serão contornadas por frisos na cor 
vermelha. PRÉ I E II - 8 ANOS

UNIDADE 352 23,85 8.395,20

16

Short saia infantil feminino em tecido 
Elanca 65% poliéster e 35% poliamida, 
na cor azul marinho, cós frontal e elás-
tico de 4cm. Na parte de trás deverá ser 
rebatido com três costuras paralelas, 
costurado com linha 120 (100% poli-
éster). Na parte inferior da saia deverá 
constar um detalhe em elanca na cor 
branca para aplicação da logomarca da 
Seduc/Esperança medindo 6cm de altu-
ra por 8cm de largura. As laterais serão 
contornadas por frisos na cor vermelha. 
1º e 2º ANO - 12 ANOS

UNIDADE 444 26,00 11.544,00

17

Short saia infantil feminino em tecido 
Elanca 65% poliéster e 35% poliamida, 
na cor azul marinho, cós frontal e elás-
tico de 4cm. Na parte de trás deverá ser 
rebatido com três costuras paralelas, 
costurado com linha 120 (100% poli-
éster). Na parte inferior da saia deverá 
constar um detalhe em elanca na cor 
branca para aplicação da logomarca 
da Seduc/Esperança medindo 6cm de 
altura por 8cm de largura. As laterais 
serão contornadas por frisos na cor 
vermelha. 3º ANO - 14 ANOS

UNIDADE 205 26,60 5.453,00

18

Short saia infantil feminino em tecido 
Elanca 65% poliéster e 35% poliamida, 
na cor azul marinho, cós frontal e elás-
tico de 4cm. Na parte de trás deverá ser 
rebatido com três costuras paralelas, 
costurado com linha 120 (100% poli-
éster). Na parte inferior da saia deverá 
constar um detalhe em elanca na cor 
branca para aplicação da logomarca da 
Seduc/Esperança medindo 6cm de altu-
ra por 8cm de largura. As laterais serão 
contornadas por frisos na cor vermelha. 
4º e 5º ANO - P ADULTO

UNIDADE 446 29,60 13.201,60

Valor do lote 3 41.364,12
4 - FARDAMENTO ESCOLAR (CALÇA) - FUNDAMENTAL II

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

19

Calça confeccionada em tecido Elanca 
65% poliéster por 35% poliamida na 
cor azul marinho, com cós em elástico 
de 4cm rebatido, com três costuras 
paralelas, costurado com linha 120 
(100% poliéster). Na parte superior 
do lado esquerdo constará a marca 
da Seduc/Esperança, medindo 6cm 
de altura e 8cm de largura. As laterais 
serão contornadas com friso vermelho. 
6º ANO – P ADULTO

UNIDADE 435 31,05 13.506,75

20

Calça confeccionada em tecido Elanca 
65% poliéster por 35% poliamida na 
cor azul marinho, com cós em elástico 
de 4cm rebatido, com três costuras 
paralelas, costurado com linha 120 
(100% poliéster). Na parte superior 
do lado esquerdo constará a marca 
da Seduc/Esperança, medindo 6cm 
de altura e 8cm de largura. As laterais 
serão contornadas com friso vermelho. 
7º ANO – M ADULTO

UNIDADE 475 33,35 15.041,25

21

Calça confeccionada em tecido Elanca 
65% poliéster por 35% poliamida na 
cor azul marinho, com cós em elástico 
de 4cm rebatido, com três costuras 
paralelas, costurado com linha 120 
(100% poliéster). Na parte superior 
do lado esquerdo constará a marca 
da Seduc/Esperança, medindo 6cm 
de altura e 8cm de largura. As laterais 
serão contornadas com friso vermelho. 
8º e 9 º ANO - G ADULTO

UNIDADE 896 36,45 32.659,20

22

Calça confeccionada em tecido Elanca 
65% poliéster por 35% poliamida na 
cor azul marinho, com cós em elástico 
de 4cm rebatido, com três costuras 
paralelas, costurado com linha 120 
(100% poliéster). Na parte superior 
do lado esquerdo constará a marca 
da Seduc/Esperança, medindo 6cm 
de altura e 8cm de largura. As laterais 
serão contornadas com friso vermelho. 
GG ADULTO

UNIDADE 22 37,60 833,60

Total do Lote 4 62.841,00
5 - FARDAMENTO ESCOLAR (TENIS) - INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

23

TÊNIS: 01 par de calçado tipo Tênis de 
velcro na cor preta. Formado em duas 
partes, material emborrachado, cabedal 
e um solado com duas durezas, injetado 
em composto TR; unidos pelo processo 
de injeção direta; Cabedal na cor preta. 
O solado deverá ser antiderrapante, 
sendo a sola e a soleta na cor preta. 
Pontas de Velcro na cor preta. TAM 
Nº: 22 a 30

PAR 1850 35,70 66.045,00

24

TÊNIS: 01 par de calçado tipo Tênis de 
velcro na cor preta. Formado em duas 
partes, material emborrachado, cabedal 
e um solado com duas durezas, injetado 
em composto TR; unidos pelo processo 
de injeção direta; Cabedal na cor preta. 
O solado deverá ser antiderrapante, 
sendo a sola e a soleta na cor preta. 
Pontas de Velcro na cor preta. TAM 
Nº:30 a 44.

PAR 2850 40,70 115.995,00

Total do Lote 5 182.040,00
6 - FARDAMENTO ESCOLAR (MEIA) - INFANTIL E FUNDAMENTAL I E II

25

MEIA: Um (01) Par de Meia Escolar 
Branca Tamanho Médio, cano curto, 
com a seguinte composição de matéria 
prima: 63% algodão– fio 16/1; 31% 
poliamida - fibra sintética responsável 
pela estruturação da meia, que permite 
que o produto mantenha o formato 
original após o seu uso e lavagem; 4% 
elastano - fio com propriedades elásti-
cas contendo no mínimo 85% de massa 
de poliuretano segmentado, para gerar 
uma melhor vestibilidade e conforto 
das meias nos pés e 2% elastodieno - 
elastofibra construída de polisopropeno 
natural ou sintético, que tem como ca-
racterística alcançar até o triplo do seu 
comprimento original quando esticado, 
recuperando–se rapidamente ao com-
primento inicial quando a força de tração 
deixar de existir. Tamanho 2 a 8 anos.

PAR 3700 13,68 50.616,00
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MEIA: Um (01) Par de Meia Escolar 
Branca Tamanho Médio, cano curto, 
com a seguinte composição de matéria 
prima: 63% algodão– fio 16/1; 31% 
poliamida - fibra sintética responsável 
pela estruturação da meia, que permite 
que o produto mantenha o formato 
original após o seu uso e lavagem; 4% 
elastano - fio com propriedades elásti-
cas contendo no mínimo 85% de massa 
de poliuretano segmentado, para gerar 
uma melhor vestibilidade e conforto 
das meias nos pés e 2% elastodieno - 
elastofibra construída de polisopropeno 
natural ou sintético, que tem como 
característica alcançar até o triplo do 
seu comprimento original quando esti-
cado, recuperando–se rapidamente ao 
comprimento inicial quando a força de 
tração deixar de existir. Tamanho PP, 
P, M, G e GG.

PAR 5700 21,19 120.783,00

Total do Lote 6 171.399,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00027/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

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

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00027/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00027/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI.
35.496.595/0001-00 
Valor: R$ 664.631,60
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 10 de Fevereiro de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

08h30min (horário de Brasília) do dia 24 de fevereiro de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE através de emenda parlamentar 81000393, mediante edital e seu 
termo de referência. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@
gmail.com e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/  

Guarabira - PB, 11 de Fevereiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
00008/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 
14h30min (horário de Brasília) do dia 24 de fevereiro de 2022, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE através de emenda parlamentar 71160004, mediante edital e seu termo de referência. 
Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/  

Guarabira - PB, 11 de Fevereiro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 25 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de veículos para 
transporte de alunos do município para universidades até Dezembro de 2022. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 11 de fevereiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 13h30min, do dia 25 de fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de pães, 
bolachas e outros, destinados a Merenda Escolar e demais  eventos realizados pela administração 
e/ou secretariais até o fim do exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada 
do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 11 de fevereiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 15h30min, do dia 25 de fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada em consultoria em tecnologia da informação para atender a secretaria 
de finanças e administração. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 11 de fevereiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ERRATA

TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA 

E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE LEITE NO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, CONFORME TERMO 
DE CONVÊNIO N°276/2021, CELEBRADO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

Folha do Edital Linha Onde se lê Leia-se

03 17

6.8.1. Comprovação de garantia, 
que deverá ser prestada até o 
último dia útil que anteceder a 
licitação, no valor equivalente a 
R$ 2.624,07. 

6.8.1  Comprovação de garantia, 
deverá ser apresentada  no en-
velope de habilitação, no valor 
equivalente a R$ 2.624,07. 

Ibiara-PB, 11 de Fevereiro de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
ANULAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: Execução dos serviços de construção 
de creche com capacidade para cem crianças neste Município - Creche Padrão A - Integra Paraíba; 
ANULO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Incorreção da planilha orçamentária.

Ingá - PB, 11 de Fevereiro de 2022
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material e 
instrumental odontológico diversos. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 25 de Fevereiro 
de 2022. Início da fase de lances: 09:00 horas do dia 03 de Março 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 Municipal nº 
278/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@
gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Ingá - PB, 11 de Fevereiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material 
médico hospitalar diversos. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 
2022. Início da fase de lances: 09:00 horas do dia 04 de Março 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 Municipal nº 
278/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@
gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Ingá - PB, 11 de Fevereiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos diversos, inclusive injetáveis e psicotrópicos. Abertura da sessão pública: 13:00 
horas do dia 25 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:00 horas do dia 08 de Março 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 Municipal nº 278/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Ingá - PB, 11 de Fevereiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de locação e 
instalação de equipamentos para realização de eventos oficiais - cadeira e mesa plástica, grade-
amentos e banheiro hidráulico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 11 de Fevereiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: Contratação de presta-
dores de serviços, destinados ao transporte escolar da rede municipal de ensino de Itapororoca no 
exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AMAURI 
DE SOUZA FERNANDES 06753143483 - R$ 65.989,00; ANTONIO DE OLIVEIRA 05469621499 
- R$ 65.978,00; APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - R$ 75.889,00; EDMICIO MANOEL 
DA COSTA 76013022453 - R$ 74.789,00; FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA - R$ 74.250,00; 
GABRIEL LUIZ DOS SANTOS 02944164716 - R$ 41.789,00; JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 
07088525488 - R$ 78.980,00; JOAO BERNARDO DA SILVA - R$ 114.400,00; JOCELIO GOMES 
PEREIRA 08562403466 - R$ 69.190,00; JORGE DE SOUSA FERNANDES 01974524426 - R$ 
58.190,00; JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 - R$ 75.625,00; LEONARDO 
PAULO LEITE - R$ 82.500,00; LUIZ LOPES DA PAZ 07384370426 - R$ 77.770,00; MARCELO 
JOSE DA SILVA 05929748470 - R$ 60.478,00; MARCIO DIAS DOS SANTOS 06212749418 - R$ 
72.490,00; ODAIR DUARTE DA SILVA 05742409427 - R$ 69.289,00; SEBASTIAO DOMINGOS DA 
COSTA 63949113487 - R$ 71.445,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura nos termos 
do instrumento convocatório.

Itapororoca - PB, 11 de Fevereiro de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
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.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento GENEROS ALIMEN-
TICIOS para o Município, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as demandas 
operacionais. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022. Início da 
fase de lances: 10:10 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 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, 10 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento de Hortifrutigranjeiros para atender 
as demandas do município de Itatuba–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@
itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Itatuba - PB, 11 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza 
e higiene pessoal diversos, destinados as demandas operacionais deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 11 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.026/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080984
CHAVE CGM: 06J9-Z0Z2-CD26-H61T
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados o RESULTADO DE ABERTURA E  JULGAMENTO DE PROPOSTA DE 
PREÇOS da Concorrência Pública Nº 07.026/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa 
Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em 
Paralelepípedo e Drenagem em Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Brisamar: 
Rua Telegrafista José Neves Pacote / Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Borborema, Rua Cidade 
de Cabedelo e Rua Cidade de Belém). Da análise das propostas de preços oferecida pela parte 
interessada e na forma de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação 
decidiu e julgou CLASSIFICADA a proposta da empresa APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EI-
RELI - CNPJ Nº 08.317.848/0001-50, com valor de R$ 791.394,64 (Setecentos e noventa e um mil, 
trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Em cumprimento aos princípios 
constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra 
a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado 
na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo 
nº 2021/080984/SEINFRA, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta 
decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 11 de fevereiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2022

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00003/2022, cujo objeto é a aquisição 
de recarga de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha) de 13 kg e vasilhames de 
13 kg, para atender as necessidades das diversas Secretaria do Município de Juarez Távora.

EMPRESA VENCEDORA: JL COMÉRCIO DE GLP LTDA, CNPJ nº 32.654.646/0001-89.
VALOR TOTAL: R$ 142.000,00 (Cento e quarenta e dois mil reais).

Juarez Távora, 11 de fevereiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 06/2022

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES, CNPJ nº 35.590.090/0001-00.
OBJETO: Contratação de uma empresa de construção civil, para execução das obras de Re-

qualificação do Mercado Público da cidade de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 397.718,15 Trezentos e noventa e sete mil setecentos e dezoito reais e 

quinze centavos).
FONTE DE RECURSOS: Emenda Parlamentar.
VIGÊNCIA: 120 dias.

Juarez Távora(PB), 3 de fevereiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
CONSTRUÇÃO DE BARREIRA, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB. A Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, devidamente autorizada, no uso de suas atribuições torna público 
aos interessados que após análise do recurso administrativo interposto pela empresa F. COSTA 
CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI e a empresa COVALE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, decidimos por conhecer os recursos e no mérito NEGAR-LHES provimento total, 
mantendo-se as empresas INABILITADAS da conforme consta nos autos do processo da Tomada 
de Preços Nº. 00008/2021, mantendo-se os termos da decisão proferida pela ilustre Comissão, 
dando-se prosseguimento ao certame na forma prevista na lei e no instrumento convocatório. Nesse 
sentido, a CPL convoca as empresas Habilitadas para dar prosseguimento da segunda fase de 
abertura das Propostas de Preços, marcando a sessão para o dia 16/02/2022 às 10h00minh. Fica 
os autos do Processo com vista franqueada aos interessados.. 

Lagoa Seca - PB, 11 de Fevereiro de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 10h00min HORAS DO DIA 16 DE 
MARÇO DE 2022, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONCLUSÃO DA CRECHE PROIN-
FANCIA TIPO I, NA VILA FLORESTAL, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Lagoa Seca - PB, 11 de Fevereiro de 2022.
ANA PAULA BARBOSA ALVES DINIZ

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 41101/2022.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de 01 (uma) sala de Raio 
X no Centro de Saúde do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária e Memorial 
Descritivo.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00011/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS: 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE TRABALHO 

- 10 302 1008 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DE MÉDIA 
E ALTA COMPLEXIDADE - ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: 05 (CINCO) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e:  JAF CONSTRUCAO E CON-

SULTORIA EIRELI, CNPJ nº 40.603.807/0001-33. VALOR: R$ 75.023,34.
Manaíra/PB, 17 de Janeiro de 2022

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022
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 25/02/2022 as 09:00 horas. Objetivo: aquisição de peças automotivas novas. Maiores 
informações e aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou e-mail; cpl.
mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-
-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 10 de fevereiro de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2022 SRP
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 001/2022  SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o Sistema de Registros de 
Preços para aquisição de medicamentos éticos, genéricos e similares, de A a Z da linha farma, 
considerando o maior desconto ofertado sobre o preço da tabela oficial de medicamentos da revista 
ABC Farma. Data de abertura: 23/02/2022 às 14h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB no horário de 
expediente das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis através do E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. 
Outras informações pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 11 de fevereiro de 2022.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
GABINETE DO PREFEITO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2022
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de pneus, com o objetivo de atender 
as necessidades dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Nazarezinho-PB.

VENCEDOR:
J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI – CNPJ: 34.277.779/0001-09, 

com o valor de R$329.930,00 (trezentos e vinte e nove mil e novecentos e trinta reais) vencedor dos 
seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e 18. Valor global de R$329.930,00 
(trezentos e vinte e nove mil e novecentos e trinta reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do 
termo de contrato no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, 
sob as penalidades da lei.

Nazarezinho, 10 de fevereiro de 2022.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
GABINETE DO PREFEITO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2022
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de peças para manutenção dos 
veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Nazarezinho-PB.

VENCEDORES:
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA – CNPJ – 28.904.661/0001-60, com valor de R$ 

52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), vencendo nos seguintes itens: 2,4,7,8, e 9; destinados a 
aquisição de peças com percentual de desconto de 25% em cada peça da marca HONDA, 27% em 
cada peça da marca NISSAN, 26,5% em cada peça da marca CITROEN, 26,5% em cada peça da 
marca RENAULT e 26,5% em cada peça da marca JEEP; VICENTE AUTO PEÇAS COMERCIO E 
TRANSPORTES LTDA – CNPJ: 03.385.743/0001-15, com o valor de R$300.000,00 (trezentos mil 
reais), vencendo o seguinte item: 1;destinados a aquisição de peças com percentual de desconto 
de 12% em cada peça DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE; SERTÃO AUTO PREÇAS – CNPJ: 
07.840.219/0001-48, com valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), vencendo os seguintes 
itens: 3,5 e 6; destinados a aquisição de peças com percentual de desconto de 36% em cada peça 
da marca FIAT, 31% em cada peça da marca FORD, 27% em cada peça da marca CHEVROLET.
Valor global de R$ 492.000,00 (quatrocentos e noventa e dois mil reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, ficam convocados os licitantes vencedores para a assinatura 
do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma 
legal, sob penalidades da lei.

Nazarezinho, 10 de fevereiro de 2022.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
GABINETE DO PREFEITO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de veículos, com 
o objetivo de atender as necessidades de secretarias do município de Nazarezinho-PB.

VENCEDOR:
GENTIL DE ASSIS FILHO – CNPJ: 03.680.271/0001-23, com o valor de R$ 74.260,00 (setenta 

e quatro mil, duzentos e sessenta reais) vencedor dos seguintes itens: 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9. Valor 
global de R$ 74.260,00 (setenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do 
termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, 
sob as penalidades da lei.

Nazarezinho, 10 de fevereiro de 2022.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
GABINETE DO PREFEITO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: 
Contratação de empresa para aquisição parcelada de gêneros alimentícios com o objetivo de 

atender as necessidades de secretarias do Município de Nazarezinho-PB.
VENCEDORES:
FRANCISCO LOPES PRUDÊNCIO - CNPJ: 07.289.700/0001-97: com o valor de R$7.375,00 

(sete mil trezentos e setenta e cinco reais); JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA – CNPJ: 
04.709.948/0001-71, com o valor de R$244.937,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos 
e trinta e sete reais);SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA– CNPJ: 21.127.085/0001-43, 
com o valor de R$119.633,50 (cento e dezenove mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta 
centavos); THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO – CNPJ: 31.860.198/0001-07, com o valor 
de R$55.004,00 (cinquenta e cinco mil e quatro reais).Perfazendo o valor global deR$426.949,50 
(quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

HOMOLOGO, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, ficam convocados os licitantes 
vencedores para a assinatura do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 
64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Nazarezinho,10 de fevereiro de 2022.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Março de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Obra de construção de uma 
creche escolar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 10 de Fevereiro de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO ARRUDA. LICITANTES 

HABILITADOS: BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI; CONSFOR CONSTRUTORA FOR-
TALEZA LTDA; CONSTRUPRIME CONSTRUCAO E EVENTOS EIRELI; CONSTRUTORA FORTE 
BRASIL EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ENGE-
MARCC CONSTRUTORA EIRELI; ESTRUCTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 
EIRELI; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI; R F SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; RANULFO TOMAZ DA SILVA; TORRES CONSTRUÇÕES LTDA. 
LICITANTES INABILITADOS: APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI(8.3.2); ARC EMPRE-
ENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (8.2.1, 8.2.8 e 8.3.2); B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA 
(8.3.2); CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (8.3.2); CONSTRUTORA APODI 
EIRELI (8.2.9 e 8.3.2); DIAS CONSTRUÇÕES LTDA (8.2.1); GR CONSTRUTORA EIRELI (8.3.1); 
IGOR ROCHA DE BRITO LIRA (8.3.2); L & L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 98.2.1 e 
8.3.2); ROQUE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (8.3.2); SC CONSTRUCOES EIRELI (8.2.5 
e 8.3.2); SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (8.2.12 e 8.2.13). 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 18/02/2022, às 08:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 09 de Fevereiro de 2022.
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS 
FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS 
CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICUL-
TORES FAMILIARES NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº1530/2021. Os interessados deverão 
apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 08:30 horas do dia 
07 de Março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Cônego João Coutinho, S/N 
- Centro - Pocinhos - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para 
abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 11 de Fevereiro de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 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: (85) 33841247. E-mail: 
licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 11 de fevereiro de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de reforma da Escola 

Municipal Francisco Cassiano Sobrinho no Município de Poço José de Moura. Data e Local, às 09:00 
horas do dia 03/03/2022, na sala de Reuniões da CPL na Escola Municipal Francisco Cassiano 
Sobrinho, Rua Alexandre Amador, n° 251, Centro – Poço de José De Moura – PB.

Poço José de Moura/PB, 11 de fevereiro de 2022.
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Pregoeira

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 12 de fevereiro de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2022 SRP
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 003/2022 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de registro de 
preços para aquisição de medicamentos éticos, genéricos e simulares, para a distribuição à po-
pulação carente do município, através da secretaria municipal de saúde conforme receita médica, 
considerando o maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de 
medicamentos, revista ABC FARMA, órgão oficial da associação brasileira de comércio farmacêutico. 
Data de abertura: 23/02/2022 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente 
através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007.

Puxinanã, 11 de fevereiro de 2022.
Gisley Morais Souto

 Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2022
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 004/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Locação de Veículos Automotivos 
Tipo Ônibus. Data de abertura: 23/02/2022 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário 
de expediente através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3380-1007

Puxinanã, 11 de fevereiro de 2022.
Gisley Morais Souto

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 005/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços de horas 
de trator de corte para aração de terras de plantio dos agricultores na zona rural do Município de 
Puxinanã. Data de abertura: 24/02/2022 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário 
de expediente através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3380-1007

Puxinanã, 11 de fevereiro de 2022.
Gisley Morais Souto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 23 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA OU PESSOAS FÍSICAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS DE 
TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR O CORTE DE TERRA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 11 de Fevereiro de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
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: FORNECIMENTO 
E APLICAÇÃO DE GRADES E PORTÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE E DO CENTRO 
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS NO MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto 
a: ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 - R$ 144.999,77.

Remígio - PB, 10 de Fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
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: FORNECIMENTO 
E APLICAÇÃO DE GRADES E PORTÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE E DO CENTRO 
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS NO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 
04183890470 - R$ 144.999,77.

Remígio - PB, 10 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRADES E PORTÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS 
DA SAÚDE E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS NO MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de Remígio: 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da 
Secretaria de Saúde 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 02.140 Fundo Municipal de Assistên-
cia Social 08 244 1003 1016 Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção 
Social Básico – CRAS, SCFV E Afins 4490.51 – Obras e instalações Fonte de recursos 15001000 
Recursos Livres (Ordinário) 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 16010000 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco 
de Estrutura. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00026/2022 - 10.02.22 - ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO 
LYRA JUNIOR 04183890470 - R$ 144.999,77.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00002/2022
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 DV00002/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO LISO QUADRADO COMFORNECIMENTO 
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JURANDI PEREIRA DA SILVA - R$ 17.500,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 02 de Fevereiro de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO LISO QUADRADO COMFORNECIMENTO 
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho 
de Santo Antônio: 02.060–SEC. DE EDUCACAO 02.060.12.361.2005.2007 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.060.12.361.2005.2058 – MANUTENÇÃO DA 
EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FNDE 02.060.12.361.2005.2086 – MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DO QSE 02.060.12.361.2005.2097 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 02.060.12.361.2005.2099 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDEB 30% VAAF-
–C. UNIÃO 02.060.12.361.2005.2102 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDEB 30% VAAT–C. 
UNIÃO 02.060.12.361.2005.2109 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL–FUNDEB 
30% 02.060.12.365.2009.2104 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INF–FUNDEB 30% 
VAAF 02.060.12.365.2009.2106 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INF–FEB 30% VAAT 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA 
FÍSICA 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até 02/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT 
Nº 00005/2022 - 02.02.22 - JURANDI PEREIRA DA SILVA - R$ 17.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para conhe-

cimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que tem como objeto: 
contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, parceladamente, destinado 
à Merenda Escolar das Escolas Municipais e Creche para atender as demandas do Município de 
Santa Luzia - PB. Licitante(s) declarado(s) vencedor(es) e respectivo(s) valor(es) total(is) da(s) 
contratação(es): - RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO, CNPJ: 11.338.538/0001-27, Item(s): 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Valor: 239.072,10. 

Santa Luzia - PB, 07 de fevereiro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 11 defevereirode 2022. 
A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO 
PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- CHRISTIANNY MAROJA EIRELI
CNPJ: 04.462.687/0001-38
Valor R$: 86.550,00
- DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA 
CNPJ: 17.020.542/0001-29
Valor R$: 830.400,00
- DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.334.945/0001-08
Valor R$: 2.478.900,00
- MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A
CNPJ: 29.329.985/0001-85
Valor R$: 31.720,00
- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 22.566.069/0001-10
Valor R$: 499.800,00
- RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES
CNPJ: 07.526.979/0001-85
Valor R$: 1.124.400,00
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - RUMMENIGGE DE LIMA 
FIGUEIREDO, CNPJ: 11.338.538/0001-27, Item(s): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Valor: 239.072,10.

Santa Luzia - PB, 07 de fevereiro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
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 00003/2022, que objetiva: contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, 
parceladamente, destinado à Merenda Escolar das Escolas Municipais e Creche para atender as 
demandas do Município de Santa Luzia - PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - RUMMENIGGE DE LIMA 
FIGUEIREDO, CNPJ: 11.338.538/0001-27, Item(s): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Valor: 
239.072,10. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 09 de fevereiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento de Gê-
neros Alimentícios parceladamente, destinados à Merenda Escolar das escolas municipais, PETI, 
creche, CRAS e demais secretarias e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social de São 
José de Espinharas/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:55 horas do dia 
25/02/2022. Data e horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 25/02/2022. Fundamento legal: 
Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo 
de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, 
das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São 
José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 11 de Fevereiro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para Aquisição de horti-
frutigranjeiros, carnes e polpas de frutas, destinados à merenda escolar e demais atividades dos 
programas e secretarias do município de São José de Espinharas - PB. Data e horário do recebimento 
das propostas: até às 10:55min do dia 25/02/2022. Data e horário do início da disputa: 11:00 horas 
do dia 25/02/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 11 de Fevereiro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00004/2022
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 DV00004/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMA-
ÇÃO DE RETORNO AS AULAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ - R$ 14.270,00.

São João do Tigre - PB, 28 de Janeiro de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2021, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL FERREIRA 
DA SILVA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N°223/2021, FIRMADO 
ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA 
E O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 184.958,06.

São João do Tigre - PB, 10 de Fevereiro de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00003/2022
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 DV00003/2022, 
que objetiva: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO DISTRITO DE CACIM-
BINHA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - R$ 81.691,23.

São João do Tigre - PB, 25 de Janeiro de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO DISTRITO DE 
CACIMBINHA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 
05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 451 2038 1009 CONSTRUIR E RECUPE-
RAR CALÇAMENTOS, MEIO–FIO E LINHA DÁGUA – 192 4.4.90.51 00 1.700.0000 OBRAS E 
INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 26/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São João do Tigre e: CT Nº 01101/2022 - 26.01.22 - MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
LTDA - R$ 81.691,23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE FORMA-
ÇÃO DE RETORNO AS AULAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 03.000 
SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2014 – MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE 
EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 12 361 2017 2063 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
FUNDEB 40% – 3.3.90.39 00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até 28/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre 
e: CT Nº 01201/2022 - 28.01.22 - JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ - R$ 14.270,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
MANOEL FERREIRA DA SILVA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 
N°223/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do 
Tigre: RECURSOS PROVENIENTE DO CONVENIO NR 223/2021 - SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DA PARAIBA E PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 
1002 – CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES – 12 361 2017 
1039 – CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE QUADRAS – 4.4.90.51 00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até 11/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre 
e: CT Nº 09101/2021 - 11.02.22 - RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 184.958,06.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Limpeza, Conservação, Higienização e descar-
táveis diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Sertãozinho: Dotações vigentes apenas para o exercício 2022. Material 
de consumo: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.04.08. 122.1003.2.013.3.3.
90.30.00.00.00.00.0500 02.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.05.10.301.2018.
2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.0600 02.05.10.
301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.0621 02.06.12.361.1003.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 
02.06.12.361.2004.2.022.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.06.12.361.2004.2.022.3.3.90.30.00.00.00
.00.0540 02.06.12.361.2004.2.022.3.3.90.30.00.00.00.00.0541 02.06.12.361.2004.2.022.3.3.90.30
.00.00.00.00.0550 02.06.12.365.2003.2.020.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.06.12.365.2003.2.020
.3.3.90.30.00.00.00.00.0541 02.06.12.365.2003.2.020.3.3.90.30.00.00.00.00.0540 02.07.04.122.1
003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.1
0.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00
.0660 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.0661 02.12.26.122.1003.2.071.3.3.90.30.0
0.00.00.00.0500 02.13.13.122.1003.2.072.3.3.90.30.00.00.00.00.0500. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: 
CT Nº 00010/2022 - 10.02.22 - KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 413.220,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis e derivados diversos, sob um raio estabelecido 
de 40km de distância da sede do ORC. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sertãozinho: Dotações vigentes apenas para o 
exercício 2022. Material de consumo: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.0
4.08.122.1003.2.013.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.04.08.243.2013.2.049.3.3.90.30.00.00.00.0
0.0500 02.04.08.243.2013.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00.0501 2.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.30.0
0.00.00.00.0500 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.05.10.301.2018.2.063
.3.3.90.30.00.00.00.00.0600 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.0621 02.06.12.361.
1003.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02
.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.0553 02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00
.00.0571 02.07.04.122.1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.
30.00.00.00.00.0500 02.10.08.243.2012.2.046.3.3.90.30.00.00.00.00.0660 02.10.08.244.2012.2
.043.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.0660 02.10.08.
244.2012.2.045.3.3.90.30.00.00.00.00.0660 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.066
1 02.11.04.122.1002.2.002.3.3.90.30.00.00.00.00.0500 02.12.26.122.1003.2.071.3.3.90.30.00.00
.00.00.0500. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00011/2022 - 10.02.22 - RAYSSA MARQUES LEITE 
& CIA LTDA - R$ 1.087.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09h00min do dia 24 de Fevereiro  de 2022, por meio 
do site www.gov.br/compras, a licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, tipo menor preço, 
para: Contratação de veículos tipo ônibus para prestação de transporte de alunos e professores do 
município de Solânea/PB. Nº UASG:982221. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.gov.br/compras, www.
solanea.pb.gov.br www.tce.pb.gov.br

Solânea – PB, 10 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de veículos de 
passeio, para prestação de serviços de transportes de estudantes e professores, da Rede Municipal 
e Estadual de Ensino deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 
12:000 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 11 de Fevereiro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO 
MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RECEITA MÉDICA, 
CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR DA 
TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 11 de Fevereiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 09:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA 
REMUME. 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 
748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 11 de Fevereiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 11 de Fevereiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA. 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 
748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 11 de Fevereiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.040.2022

PREGÃO ELETRÔNICONº.003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, às 09:31  do dia 24 
de  fevereiro  de 2022, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por 
item, para: Aquisição parcelada de medicamentos diversos, destinado a farmácia básica para as 
atividades da secretaria de saúde do município de Vista Serrana/PB. fundamento legal: termos da 
lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto 
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, 
subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: vistaserranacpl@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 

VISTA SERRANA - PB, 10 de fevereiro de 2022
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.041.2022

PREGÃO ELETRÔNICONº.004/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, às 09:31  do dia 25 
de  fevereiro  de 2022, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, 
para: Aquisição parcelada de material  , destinado ao  laboratório  aos  cuidados da  secretaria de 
saúde do município de Vista Serrana/PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho 
de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei 
nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: vistaserranacpl@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. www.
portaldecompraspublicas.com.br 

VISTA SERRANA - PB, 10 de fevereiro de 2022
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público para conhecimento que, 

na licitação supracitada, o Presidente do TJ-PB, acolheu o parecer do Gabinete do Juiz Auxiliar da 
Presidência, nos termos do art. 43, inc. VI da Lei n. 8.666/1993 desprovendo o recurso interposto 
pela empresa , LOG ENGENHARIA LTDA (ou DANTAS E FIGUEIREDO e homologou o procedi-
mento Tomada de Preços n. 003/2021, adjudicando o objeto da licitação em favor da vencedora do 
certame, a PLANENG ENGENHARIA LTDA – ME, com o valor de R$ 334.233,24 (Trezentos e trinta 
e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), para a execução de serviços 
de engenharia a serem realizadosna edificação que abriga o Fórum da Comarca de Santa Luzia/
PB, conforme decisão publicada na edição DJE-PB de 09/02/2022, pág 2.

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2022. 
DIANA COELI DE ARAÚJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00050/2022

AVISO
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 

POPULAR – CEHAP, Sociedade de Economia Mista, com sede na Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, 
bairro de Mangabeira, na cidade de João Pessoa-PB, inscrita no CNPJ sob o nº 09.111.618/0001-01 
e Inscrição estadual nº 16.055.882-4, com fulcro na Lei Federal nº 13.303/16, Regimento Interno de 
Licitação, Contratos e Convênios da CEHAP e as Instruções Normativas nº 41 e 42 do Ministério do 
Desenvolvimento Regional,  por intermédio da Comissão Especial de Chamamento Público – CECP, 
nomeada pela Portaria nº 043/2021, torna público para conhecimento dos interessados, a realização 
de Chamamento Público aberto até 30/06/2022, para a seleção públicade EMPREENDIMENTOS 
HABITACIONAIS URBANOS, estruturados pela iniciativa privada, através de Agente Financeiro, e 
que tenha interesse em disponibilizar, à CEHAP, unidades habitacionais a produzir ou em produção, 
para atendimento de famílias com renda familiar mensal bruta de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. A retirada do Edital e seus Anexos 
se dará através do Email: cehaplicitacao@gmail.com, bem como através do sítio eletrônico da 
CEHAP, www.cehap.pb.gov.br, na aba “TRANSPARÊNCIA – Licitações/Chamamentos Públicos”. 

João Pessoa-PB, 14 de fevereiro de 2022.
Hebert Levy de Oliveira

Presidente da CECP

CONCORRÊNCIA Nº 39/2021
 Registro CGE Nº 21-02538-5

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 39/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
das Travessias Urbana nas cidades Baraúnas, Cuité, Frei Martinho, Nova Floresta, Nova Palmeira, 
Pedra Lavrada, Pocinhos, Puxinanã, São Vicente do Seridó, Sossego, Taperoá, Tenório e Umbuzeiro 
com aproximadamente 22,31 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: MAC MESQUITA 
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA   - R$ 21.056.346,34, 2º lugar: TCPAV TECNOLOGIA EM 
CONST. E PAVIMENTAÇÃO EIRELI – R$ 21.101.978,42, 3º lugar - CONSTRUTORA GURGEL 
SOARES LTDA – R$ 21.187.325,78, 4º lugar - CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA – R$ 
21.279.573,86 e 5º lugar - CLPT CONSTRUTORA EIRELI – R$ 21.384.526,29

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 11 de fevereiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Interino e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 13:30  horas do dia 24 de 
Fevereiro de 2022, por meio do site https://www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço. Restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Equiparados, para: Aquisição de material permanente (ar–condicionado) destinado a 
Defensoria Pública do Estado da Paraíba, através do convênio DEPEN–MJSP, Plataforma+Brasil 
nº 891353/2019. 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: no horário das 12:00 Às 17:00 de segunda a quinta-feira e 08:00 Às 13:00 
na sexta-feira, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@defensoria.
pb.gov.br. Site:http://www.defensoria.pb.def.br/transparencia/licitacoesecomprasdiretas.php ou  
https://www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa - PB, 07de Fevereiro de 2022
ALAN DOUGLAS BARBOSA DE LIMA

Pregoeiro Interino

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Interino e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 13:30  horas do dia 25 de Fevereiro 
de 2022, por meio do site https://www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço. Objeto: Aquisição de equipamentos, acessórios de informática, para suprir 
a necessidade da Defensoria Pública do Estado da Paraíba,através do convênio DEPEN–MJSP, 
Plataforma+Brasil nº 891353/2019. 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: no horário das 12:00 Às 17:00 de segunda a quinta-feira e 08:00 
Às 13:00 na sexta-feira, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@
defensoria.pb.gov.br.Site: http://www.defensoria.pb.def.br/transparencia/licitacoesecomprasdiretas.
php ou  https://www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa - PB, 07 de Fevereiro de 2022
ALAN DOUGLAS BARBOSA DE LIMA

Pregoeiro Interino

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 12 de fevereiro de 2022 Publicidades
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